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                              ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

------------------------------------------------------ 
 
1. ด้านกายภาพ 
   ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
          องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  บ้านซอย  10 ต าบลควนกาหลง อ าเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสตูล ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูลเป็นระยะทาง 
37 กิโลเมตร เป็นต าบลที่เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอควนกาหลง โดยที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ควนกาหลงอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอควนกาหลงเป็นระยะทาง 3  กิโลเมตร 
       ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลปาล์มพัฒนา  อ าเภอมะนัง  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด 
       ทิศใต้      ติดต่อกับ ต าบลควนโดน  อ าเภอควนโดน  ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ 
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลงและต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลอุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง  และต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง 

 
                            ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 
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ภาพที่ 1.2 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของต าบลควนกาหลง 
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 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  
       สภาพพ้ืนที่ต าบลเป็นที่ราบถึงพ้ืนที่ลาดชั้นมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มใช้ท านา พ้ืนที่ส่วน

ใหญ่อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงเหนือมาถึงตอนกลางของต าบล สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชันถึงภูเขาสูง 
ความลาดชัน 20 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ด้านตะวันออกเพียงใต้ลาดไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของต าบล พ้ืนที่เหลือ
จากที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ชุมชน แหล่งน้ า  แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

1. ที่ราบ อยู่บริเวณตอนกลางของต าบล 
2. พ้ีนที่ลูกคลื่นลอนลาด อยู่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของต าบล 
3. พ้ืนที่สูงและภูเขาอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนของต าบล 

ที่มา: สนง.พัฒนาที่ดินภาคใต้ 

   1.๓  ลักษณะภูมิอากาศ   
                   พ้ืนที่ต าบลควนกาหลง  จังหวัดสตูล   อุณหภูมิเฉลี่ย 27-32.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 
23-28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 80 ต่อปี ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 2215.4 มิลลิเมตรต่อ
ปี ลักษณะภูมิอากาศแบ่งเป็น 2 ฤดูกาล คือ  
                   1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม เป็นระยะเวลา 8 เดือน เนื่องจากได้รับลมมรสุม 2 
ทาง คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน ของทุกปี และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี 
                  2. ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เป็นเวลา 4 เดือน   

   ๑.4  ลักษณะของแหล่งน้ า  ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อล าคลองสายส าคัญ สถานที่ตั้ง 

๑ คลองล าโลน พ้ืนที่ หมู่ที่  11 
๒ คลองกลางป่า พ้ืนที่ หมู่ที่   2 
๓ คลองปุโล๊ะ พ้ืนที่ หมู่ที่  7 
๔ คลองการะเกตุ พ้ืนที่ หมู่ที่  10 
๕ คลองมาม่าใหญ่ พ้ืนที่ หมู่ที่  6 
๖ คลองรังเลน พ้ืนที่ หมู่ที่  5  
๗ คลองมาจัง พ้ืนที่ หมู่ที่   3 
๘ คลองมาม่าเล็ก พ้ืนที่ หมู่ที่   6 
9 คลองล าโลนน้อย พ้ืนที่ หมู่ที่   11 

10 คลองชัน พ้ืนที่ หมู่ที่   11 
11 คลองเปล พ้ืนที่ หมู่ที่   11 
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ล าดับที่ ชื่อล าห้วยสายส าคัญ สถานที่ตั้ง 
๑ ห้วยน้ าด านอก   พ้ืนที่ หมู่ที่  1 
๒ ห้วยน้ าด าใน พ้ืนที่ หมู่ที่  10  
๓ ห้วยซอย 9 พ้ืนที่ หมู่ที่  2 
๔ ห้วยยวน พ้ืนที่ หมู่ที่  3 
๕ ห้วยก า พ้ืนที่ หมู่ที่  3 
6 ห้วยรงัเลน พ้ืนที่ หมู่ที่   5 
7 ห้วยในนา พ้ืนที่ หมู่ที่   5 
8 ห้วยซอย 8 พ้ืนที่ หมู่ที่   7 
9 ห้วยโตนไม้ปัก พ้ืนที่ หมู่ที่   9 

10 ห้วยหลุมภ ี พ้ืนที่ หมู่ที่   9 
11 ห้วยทรายยาว พ้ืนที่ หมู่ที่   6 
12 ห้วยน้ าแดง พ้ืนที่ หมู่ที่   5 
13 ห้วยยวน พ้ืนที่ หมู่ที่   11 
14 ห้วยก า   พ้ืนที่ หมู่ที่   11 
15 ห้วยโตะบุก   พ้ืนที่ หมู่ที่   8 

    

1.6 ลักษณะของป่าไม้ 
สภาพส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 51.82 ของพ้ืนที่ทั้งอ าเภอ ลักษณะไม้ที่พบ เช่น ไม้หลุมพอ 

ไม้ตะเคียน ไม้ยาง และไม้เบญจพรรณ เป็นต้น แต่ปัจจุบันป่าไม้เหล่านี้ลดน้อยลงเป็นล าดับ เนื่องจากป่าสงวนบางแห่ง
ทางราชการได้เปิดป่าให้นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จัดสรรให้สมาชิกเข้าอยู่และประกอบอาชีพ  
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
    ๒.๑  เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น   11   หมู่บ้านองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง มีพ้ืนที่
ทั้งหมดประมาณ 108,017 ไร่  หรือประมาณ 172.83 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 
หมู่บ้าน โดยจ าแนกพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้านได้     
 
   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง หมายเหตุ 
๑ บ้านห้วยน้ าด านอก นายกอเดช  แกสมาน ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ บ้านซอยสิบ นายสุภาพ สิตะรุโน ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ บ้านควนล่อน นายพิเชษฐ์   โสรัสสะ ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ บ้านซอยสี่ – เจ็ด  นายอรุณ   เปศรียะโร ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ บ้านพรุ นายมาแอล ด่านเท่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ บ้านเขาไคร นายสอเขตร์  อ้นวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ บ้านซอย8 นายสะกะยิย่า  มูเก็ม ก านัน 
๘ บ้านเหนือคลอง นายเจ๊ะเป็น   สันหลัง ผู้ใหญ่บ้าน 
๙ บ้านวังผาสามัคคี นางชมัยพร  จงจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐ บ้านห้วยน้ าด าใน นายวรพงศ์  ท่อนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
11 บ้านปาล์มไทย นายทวี  แก้วโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 
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๒.๒  เขตการเลือกตั้ง 

 
 
เลือกตั้ง  : หน่วยเป็นคน  
ที่มา: ส านักงานทะเบียนอ าเภอควนกาหลง 
 
 
 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ควนกาหลง ควนกาหลง 1 อาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.ควนกาหลง หมู่ท่ี 1 356        453 447 900 453 447 900

2 โรงเรียนนิคมซอย 10 หมู่ท่ี 2 307        382 395 777 382 395 777
3 โรงเรียนบ้านควนล่อน  หมู่ท่ี 3 238        349 366 715 349 366 715
4 โรงเรียนบ้านควนล่อน  หมู่ท่ี 3 283        337 402 739 337 402 739
5 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ฯ หมู่ท่ี 4 203        288 327 615 288 327 615
6 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ฯ หมู่ท่ี 4 224        299 311 610 299 311 610
7 มัสยิดบ้านพรุ หมู่ท่ี 5 155        246 247 493 246 247 493
8 มัสยิดบ้านพรุ หมู่ท่ี 5 222        249 248 497 249 248 497
9 มัสยิดบ้านเขาไคร หมู่ท่ี 6 322        459 444 903 460 445 905
10 ศาลารวมใจบ้านซอย 8 หมู่ท่ี 7 293        374 396 770 374 396 770
11 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง หมู่ท่ี 8 232        324 332 656 324 332 656
12 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ หมู่ท่ี 9 185        269 274 543 269 274 543
13 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ หมู่ท่ี 9 201        258 280 538 258 280 538
14 โรงเรียนบ้านห้วยน ้าด้า หมู่ท่ี 10 355        487 495 982 487 495 982
15 อาคารเอนกประสงค์ บ้านปาล็มไทย หมู่ท่ี 11 273        377 351 728 377 351 728

รวม 3,849    5,151   5,315   10,466 5,152   5,316   10,468 

ต้าบล อ้าเภอ
หน่วย

เลือกตั ง
จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั ง จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั ง
ก่อนถอนช่ือ-เพ่ิมช่ือ หลังถอนช่ือ-เพ่ิมช่ือ

บ้านช่ือสถานท่ีเลือกตั ง

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ าด านอก                                     4,625  ไร่ 
หมูที่ 2 บ้านซอยสิบ                                             3,300 ไร่ 
หมู่ที่ 3 บ้านควนล่อน                                           8,200  ไร่ 

หมู่ที่ 4 บ้านซอยสี่ – เจ็ด                                       7,500  ไร่ 
หมู่ที่ 5 บ้านพรุ                                                 14,375  ไร่ 
หมู่ที่ 6 บ้านเขาใคร                                            18,000  ไร่ 
หมู่ที่ 7 บ้านซอยแปด                                            7,317  ไร่ 
หมู่ที่ 8 บ้านเหนือคลอง                                        30,700  ไร่ 
หมู่ที่ 9 บ้านวังผาสามัคคี                                        3,500  ไร่ 

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยน้ าด าใน                                        6,500  ไร่ 
หมู่ที่ 11 บ้านปาล์มไทย พ้ืนที่รวมกับหมูที่ 8 ยังไม่มีการังวัดใหม่ 
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ที่มา: ส านักทะเบียนท้องที่อ าเภอควนกาหลง ณ  มีนาคม 2562 
 

๓.  ประชากร 
   ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร : หน่วยเป็นคน (ท่ีมา:ส านักทะเบียนท้องที่อ าเภอควนกาหลง) 
 

หมู่
ที ่

ช่ือหมู่บ้าน 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  (คน) 
จ านวน

ครัวเรือน 
ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  
(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

1 บ้านห้วยน้ าด านอก 650 610 1,260 563 661 614 1,275 565 
2 บ้านซอยสิบ 527 507 1,034 547 525 509 1,034 547 
3 บ้านควนล่อน 922 1,008 1,930 750 920 1,006 1,926 750 
4 บ้านซอยสี่ – เจ็ด 801 819 1,620 621 815 821 1,636 623 
5 บ้านพรุ 716 718 1,434 476 714 721 1,435 479 
6 บ้านเขาใคร 673 611 1,284 369 671 613 1,284 370 
7 บ้านซอยแปด 538 545 1,083 436 543 552 1,095 436 
8 บ้านเหนือคลอง 492 476 968 314 492 472 964 319 
9 บ้านวังผาสามคัค ี 767 767 1,534 474 769 768 1,537 474 

10 ห้วยน้ าด าใน 695 668 1,363 473 688 672 1,360 473 
11 บ้านปาล์มไทย 516 533 1,049 332 529 540 1,069 332 
 ทะเบียนบ้านกลาง 50 31 81 2 51 31 82 2 
 รวม 7,347 7,293 14,640 5,357 7,378 7,319 14,697 5,370 
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3.1.1แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรในต าบล 
 
 
 

ตารางท่ี  3.2.1  แสดงจ านวนประชากรของต าบลควนกาหลง  โดยจ าแนกตามรายหมู่บ้าน ชาย/หญิง 
           
                           
๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร : หน่วยเป็นคน (ท่ีมา:ส านักทะเบียนท้องที่อ าเภอควนกาหลง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  3.2.2  แสดงจ านวนประชากรของต าบลควนกาหลง  โดยจ าแนกตามช่วงอายุ 
                                    (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559)   

 
 

 

ช่วงอายุป ี
0 - 5 ป ี 6 - 14 ป ี 15 - 25 ป ี 26 - 39 ป ี 40 - 49 ป ี 50 - 59 ป ี 60 ปีข้ึนไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
761 704 1,042 

 
 

1,010 1,182 1,213 1,622 1,561 1,158 1,173 802 806 785 878 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

0-5  6-14  15-25 26-39 40-49 50-59 60-ข้ึนไป

ปี  62

ม.๑, ๕๖๓, 10%

ม.๒, ๕๔๗, 10%

ม.๓, ๗๕๐, 14%

ม.๔, ๖๒๑, 12%

ม.๕, ๔๗๖, 9%
ม.๖, ๓๖๙, 7%

ม.๗, ๔๓๖, 8%

ม.๘, ๓๑๖, 6%

ม.๙, ๔๗๔, 9%

ม.๑๐, 473, 9%

ม.๑๑, 332, 6%

ครัวเรือนปี 62

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ ม.๘ ม.๙ ม.๑๐ ม.๑๑
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๔.  สภาพทางสังคม 
            ๔.๑  การศึกษา  : หน่วยเป็นคน (ท่ีมาข้อมูล CCIS กองการศึกษาฯ) 

 

ราษฎรส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้    ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชาชนในต าบล    ควนกาหลง 
อยู่ที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ในเขตพ้ืนที่ต าบลควนกาหลง มีสถานศึกษาและสถานที่เก่ียวข้องกับงานด้าน
การศึกษา ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
           4.1.1 ตารางแผนภูแสดงเปรียบเทียบจ านวนครูและเด็กนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  

สถานศึกษาในเขตพื้นที่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 7 แห่ง 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จ านวน 3 แห่ง 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 8 แห่ง 
โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 2 แห่ง 
โรงเรียนระดับมัธยม จ านวน 1 แห่ง 
โรงเรียนระดับอาชีวะ จ านวน 1 แห่ง 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 1 แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน จ านวน 1 แห่ง 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จ านวน 11 แห่ง 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จ านวน 1 แห่ง 

รวม จ านวน 37 แห่ง 
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           ๔.๒  สาธารณสุข : (ท่ีมากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานพัฒนาชุมชน) 
 
 
 
 
    
 
 
 
           ๔.๓  อาชญากรรม : หน่วยเป็นราย (ที่มา:สถานีต ารวจภูธรควนกาหลง) 
     

1. ท าร้ายร่างกาย 2 ราย 
2. พยายามฆ่า 1 ราย 
3. ลักทรัพย์ 17 ราย 
4. ยักยอกทรัพย์ - ราย 
5. พรากผู้เยาว์ 1 ราย 
6. ท าให้เสียทรัพย์ - ราย 
7. ฉ้อโกงทรัพย์ - ราย 
8. ข่มขืนกระท าช าเรา 3 ราย 

 

                    ที่มา :สถานีต ารวจภูธรควนกาหลง  ณ พฤษภาคม 2562 
 
            ๔.๔  ยาเสพติด : หน่วยเป็นราย  
                    ยาเสพติด  (รวมทุกประเภท)    128         ราย 
                    ที่มา :สถานีต ารวจภูธรควนกาหลง  ณ พฤษภาคม 2562 
 
           ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์  : หน่วยเป็นคน  (ท่ีมา:งานพัฒนาชุมชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด  30 เตียง จ านวน 1 แห่ง 
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน 3 แห่ง 
3 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน 7 แห่ง 
4 ส านักงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน   จ านวน 11 แห่ง 
5 อสม.            จ านวน 302 คน 
6 อัตราการมีและการใช้ส้วม  จ านวน 100% แห่ง 
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               4.5.1 จ านวนผู้สูงอายุในพื้นที่  (ข้อมูลจาก : งานพัฒนาชุมชน อบต.ควนกาหลง) 
 

ผู้สูงอายุหมู่ที่ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม คิดเป็นร้อยละ 
1 49 59 108 6.72 
2 62 77 139 8.66 
3 99 139 238 14.82 
4 102 109 211 13.14 
5 72 73 145 9.03 
6 55 57 112 6.97 
7 67 77 144 8.97 
8 43 42 85 5.29 
9 96 81 177 11.02 

10 88 72 160 9.96 
11 39 48 87 5.42 
รวม 772 834 1,606 100.00 

 
 

 
            
                  4.5.2 แผนภูมิจ านวนผู้สูงอายุในพื้นที่แบ่งตามรายหมู่บ้าน 
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ช่วงอายุ (ปี) 60 -69 70 - 79 80 - 89 90 ปีข้ึนไป รวม 
จ านวน (คน) 819 355 121 23 1,606 

 

 
           4.5.3 แผนภูมิจ านวนผู้สูงอายุในพื้นที่แบ่งตามช่วงอายุ 
 

 จ านวนผู้พิการในพื้นที่  (ข้อมูลจาก : งานพัฒนาชุมชน  อบต.ควนกาหลง) 

ผู้พิการ ประเภท  
1 

ประเภท 
2 

ประเภท 
3 

ประเภท 
4 

ประเภท 
5 

ประเภท 
6 

ประเภท 
 7 

รวม 

ชาย 10 18 70 3 17 6 0 124 
หญิง 13 42 74 6 33 10 3 181 
รวม 23 60 144 9 50 16 3  

 ประเภทที่ 1  ความพิการทางมองเห็น     ประเภทที่ 5  ความพิการทางสติปัญญา 
 ประเภทที่ 2  ความพิการทางการได้ยิน       ประเภทที่ 6  ความพิการทางการเรียนรู้ 
                         หรือสื่อความหมาย       ประเภทที่ 7  ความพิการทางออทิสติก 
 ประเภทที่ 3  ความพิการทางการเคลื่อนไหว 
      หรือร่างกาย     
 ประเภทที่ 4  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
**ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เรื่อง  ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ 
(ฉบับท่ี 2) ปี พ.ศ. 2555 
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4.5.4 แผนภูมิจ านวนผู้พิการแบ่งตามประเภทความพิการ 

 
จ านวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่  (ที่มา : งานพัฒนาชุมชน  อบต.ควนกาหลง) 

ผู้ติดเชื้อ จ านวน (คน) 
ชาย 7 
หญิง 20 
รวม 27 

 

         
4.5.5แผนภูมิจ านวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่แบ่งชาย/หญิง 

 
 
 
 
 

ประเภทท่ี 1, 19

ประเภทท่ี 2, 58

ประเภทท่ี 3, 113

ประเภทท่ี 4, 6

ประเภทท่ี 5, 56

ประเภทท่ี 6, 4 ประเภทท่ี 7, 1

ประเภทท่ี 1

ประเภทท่ี 2

ประเภทท่ี 3

ประเภทท่ี 4

ประเภทท่ี 5

ประเภทท่ี 6

ประเภทท่ี 7

ชาย, 7

หญิง, 20

ชาย หญิง
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๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
      ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง (ท่ีมา:กองช่างอบต.ควนกาหลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ๕.๓ การประปา : หน่วยเป็นหมู่บ้าน (ท่ีมากองช่าง อบต.ควนกาหลง) 
 

สถานที่ตั้ง ประปาปาดาล(แห่ง) ประปาผิวดิน(แห่ง) 
พ้ืนที่ หมู่ที่  1 2 1 
พ้ืนที่ หมู่ที่  2 2 1 
พ้ืนที่ หมู่ที่  3 3 - 
พ้ืนที่ หมู่ที่  4 4 2 
พ้ืนที่ หมู่ที่  5 2 1 
พ้ืนที่ หมู่ที่  6 - 2 
พ้ืนที่ หมู่ที่  7 5 1 
พ้ืนที่ หมู่ที่  8 - 3 
พ้ืนที่ หมู่ที่  9 1 2 
พ้ืนที่ หมู่ที่  10 2 1 
พ้ืนที่ หมู่ที่  11 - 1 

       
 
 
 
 
 
 
 

1. ถนน cape seal จ านวน 31 สาย 
2. ถนน Double Serface จ านวน 5 สาย 
3. ถนนคอนกรีต จ านวน 41 สาย 
4. ถนนแอสฟัสติก คอนกรีต จ านวน 10 สาย 
5. ถนนหินคลุก จ านวน - สาย 
6. ถนนหินผุ จ านวน 8 สาย 
7. ถนนลูกรัง จ านวน 4 สาย 
8. ถนนดินเดิม  จ านวน - สาย 

   9. ถนนพาราแอสฟัสติกคอนกรีต จ านวน 4 สาย 
 10. ถนนพาราซอยซิเมนต์ จ านวน 4 สาย 

     
 รวม จ านวน 107 สาย 

     สะพาน  25  แห่งครอบคลุมทั้ง  11  หมู่บ้าน 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง                             -๑๕- 
 
 

              ๕.๔  โทรศัพท์ /การโทรคมนาคม  
                    (ท่ีมา:บริษัททีโอทีจ ากัดมหาชน และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานอบต.ควนกาหลง ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
             ๕.๕  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ  ครุภัณฑ์   
                  มีไปรษณีย์อนุญาต ๑ แห่ง และรถรับส่งวัสดุครุภัณฑ์เอกชนบริการโดยตลอด พ้ืนที่หมู่ที่ 2 
 
      ๖. ระบบเศรษฐกิจ 
     ๖.๑  การเกษตร :   (ท่ีมา:ส านักงานเกษตรอ าเภอควนกาหลง ) 
  อาชีพทางด้านเกษตรกรรม    (ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอควนกาหลง)     
                 ราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร โดยมี
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งสิ้นประมาณ 58,700 ไร่  มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ และข้าว  
กล่าวคือ มีพ้ืนที่ท าสวนยางพาราประมาณ   ประมาณ30,000 ไร่ พ้ืนที่ปลูกปาล์มประมาณ  23,000 ไร่  พ้ืนที่ท า
สวนผลไม้ประมาณ  3,000  ไร่  และพ้ืนที่ท านาข้าวประมาณ 2,700 ไร่  ส าหรับอาชีพรองลงมาคืออาชีพรับจ้าง  
ราษฎรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ คือ ในครัวเรือนหนึ่ง ๆ จะมีการประกอบอาชีพทั้งท าสวนและ
รับจ้าง หรือท านาและท าสวนหรือท าสวนและค้าขาย เหล่านี้  เป็นต้น มูลค่าการผลิตทางภาคการเกษตร  
263,000,000.- บาท / ปี 
 
           6.2 การปศุสัตว์   

 

 

 

 

 

 

 

            หมายเหตุ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ข้อมูลรวมทั้งอ าเภอ 
             ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอควนกาหลง(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559) 
 
 
 
 

 โทรศัพท์สาธารณะ                                     จ านวน   27   แห่ง 
 อินเทอร์เน็ตต าบล                                      จ านวน    1   แห่ง 
 โทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่                                จ านวน  192  เลขหมาย 
 Internet & Data                                       จ านวน  166   port 
 ระบบเสียงตามสาย /หอกระจายข่าวในพ้ืนที่       จ านวน     18   แห่ง  

 1. โคพ้ืนเมือง ปริมาณผลผลิต/ปี 1,851 ตัว 378 ราย 
2. สุกร ปริมาณผลผลิต/ปี 3,031 ตัว  18 ราย 
3. ไก่ไข่ ปริมาณผลผลิต/ปี 24,110 ตัว 308 ราย 
4. ไก่เนื้อ ปริมาณผลผลิต/ปี 457,700 ตัว  
5. 
6. 

แพะ 
แกะ 

ปริมาณผลผลิต/ปี 
ปริมาณผลผลิต/ปี 

252 
56 

ตัว 
ตัว 

 40 ราย 
  1 ราย 
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       6.3 การท่องเที่ยว (ที่มา:กองการศึกษา) 
            แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม และยังคงอยู่ซึ่งความเป็นธรรมชาตอัินบริสุทธิ์  ดังนี้ 

      น้ าตก    จ านวน 3 แห่ง  ดังนี้ 
1 น้ าตกธาราสวรรค์ พ้ืนที่ หมู่ที่ 5 
2 น้ าตกดาวกระจาย พ้ืนที่ หมูที่ 11 
3 น้ าตกสายใจ พ้ืนที่ หมูที่ 6 

    บ่อน้ าร้อน     จ านวน 1 แห่ง  พ้ืนที่หมู่ที่ 11 
    เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด  วนอุทยานน้ าตกธาราสวรรค์ 
 

    ถ้ า    จ านวน  5  แห่ง  ดังนี้      
1 ถ้ าเขาเข้ พ้ืนที่ หมู่ที่ 2 
2 ถ้ าเขาค้อม พ้ืนที่  หมู่ที่ 10 
3 ถ้ าเขาวัง พ้ืนที่ หมูที่ 6 
4 ถ้ าเขานา พ้ืนที่ หมู่ที่ 6 
5 ถ้ าเขาพลู พ้ืนที่ หมู่ที่ 9 

 
 

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานน้ าตกธาราสวรรค์  
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติและสัตว์ป่า  
ประเภทสถานที่ ที่พัก โรงแรม  
สถานที่ตั้ง ม.5  
หมายเลขติดต่อสอบถาม 074- 752457  

           

 
น้ าตกธาราสวรรค์ 
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รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว            น้ าตกธาราสวรรค์ตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 5 ต าบลควน
กาหลง  อ าเภอควนกาหลง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ
ประมาณ 7 กิโลเมตร  ต้นน้ าเกิดจากเขาไคร  ซึ่งเชื่อมต่อ
กับเขาค้อม  เขาแดงที่เชื่อมต่อกับทิวเขาอ่ืน ๆ ระหว่าง
ต าบลควนกาหลงกับต าบลทุ่งนุ้ย  
          ธาราสวรรค์  แปลว่า   สายน้ าที่ ไหลมาจาก
สวรรค์ เป็นน้ าตกที่มีหน้าผาสูง  ถือเป็นน้ าตกที่สูงแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสตูล  
           ธารน้ าตกเกิดจากต้นน้ าของเขาไคร  ลักษณะเป็น
น้ าซับน้ าซึม  เนื่องจากสภาพป่าบนภูเขายังมีความสมบูรณ์
น้ าจึงตกจากที่สูงลงมา  นับได้ 5 ชั้น  หน้ากว้างน้ าตก
ประมาณ 10.15  เมตร  ระหว่างชั้นที่ 1  กับชั้นที่ 2 ผา
น้ าตกสูงประมาณ  30  เมตร  ระหว่างชั้นที่ 2  กับชั้น
ที่  3 ผาน้ าตกสู งราว   50  เมตร   ช่วงนี้ เป็นแอ่งน้ า
กว้าง  10  เมตรและยาว 20 เมตรโดยประมาณ  ผา
น้ าตกจากชั้นที่  3 ถึงชั้นที่ 4  และชั้นที่ 5  ไม่สูงเท่าใด
นัก  จากชั้นที่ 5  สายน้ าจะกลายเป็นล าธารเล็ก ๆ ไหลลง
สู่คลองล าโลน  
           น้ าตกธาราสวรรค์จะมีน้ าตกไหลตลอดปี  แม้จะ
เป็นฤดูแล้งก็ตามแหล่งน้ าจากภูเขาใช้หล่อเลี้ยงราษฎรใน
หลายหมู่บ้านของต าบลควนกาหลงผ่านระบบของประปา
ภู เ ขาส่ งท่ อระบายน้ า ไปตามครั ว เ รื อนราษฎร ใน
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หมู่บ้าน  ชาวบ้านละแวกนี้เป็นผู้โชคดีที่ได้ดื่มน้ าจากสรวง
สวรรค์  คือ  จากธารน้ าตกท่ีสูงแห่งหนึ่งของจังหวัดนี้  
          น้ าตกธาราสวรรค์จะมีน้ าตกไหลตลอดปี  แม้จะ
เป็นฤดูแล้งก็ตาม  แหล่งน้ าจากภูเขาใช้หล่อเลี้ยงราษฎร
ในหลายหมู่บ้านของต าบลควนกาหลง  ผ่านระบบของ
ประปาภูเขา  ส่งท่อระบายน้ าไปตามครัวเรือนราษฎรใน
หมู่บ้าน  ชาวบ้านละแวกนี้เป็นผู้โชคดีที่ได้ดื่มน้ าจากสรวง
สวรรค์  คือ  จากธารน้ าตกท่ีสูงแห่งหนึ่งของจังหวัดนี้  
 

        การเดินทาง         เดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนน สาย หาดใหญ่-
สตูล แยกเข้าบริ เวณสามแยกทุ่ งต าเสา ไปตาม
ถนนยนตรการก าธร-ถนนประชาสงเคราะห์-ถนนเข้า
บ้านซอย 10 ถึงทางเข้าน้ าตกธาราสวรรค์ และอยู่ห่าง
จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต. 1 (ทุ่งนุ้ย) ประมาณ 
19 กิโลเมตร 

 

   
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว น้ าตกดาวกระจาย   
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติและสัตว์ป่า   
ประเภทสถานที่ ที่พัก โรงแรม   
สถานที่ตั้ง ม.11   
 

 

   
 
 

  

 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว 

        
          เป็นน้ าตกขนาดเล็กมีน้ าไหลตลอดทั้งปี มีลานจอด
รถมีสภาพป่าสมบูรณ์ ใกล้ ๆ น้ าตกมีชาวบ้านอาศัยอยู่ มี
แอ่งน้ าที่สามารถเล่นน้ าได้ เป็นแหล่งต้นน้ าของหมู่บ้าน ต้น
น้ าของน้ าตกดาวกระจายไหลมาจากยอดเขา ของทิวเขา
นครศรีธรรมราชหรือที่นิยมเรียกกันว่าเทือกเขาบรรทัดซึ่ง
กันเขตแดนระหว่างจังหวัดพัทลุงกับสตูล เขตจังหวัดพัทลุง
คืออ าเภอป่าบอน น้ าตกดาวกระจายมีสัณฐานแตกต่างจาก
น้ าตกทั่วไป คือ ผาน้ าตกค่อนข้างสูงท าให้กระแสน้ าพุ่งลง
มาแรงมาก เมื่อกระทบกับหินเบื้องล่าง กระแสน้ าแตก
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กระจายเป็นรัศมีเหมือนดวงดาว มีความสวยงามน้ าตก
ดาวกระจายจัดเป็นน้ าตกท่ีสูงที่สุดของจังหวัดสตูล 
 

การเดินทาง          น้ าตกดาวกระจายตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานน้ าตก
ดาวกระจายอยู่ในหมู่ที่ 11 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควน
กาหลง ใกล้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง 
ทางแยกห่างจากทางแยกนิคมซอย 10 ประมาณ 25 
กิโลเมตร 

  

 
 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว    น้ าตกสายใจ   
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว     ธรรมชาติและสัตว์ป่า   
ประเภทสถานที่     ที่พัก โรงแรม   
สถานที่ตั้ง     ม.6   

    
 

  

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว        เป็นน้ าตกขนาดเล็กมี 2 ชั้น มีป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่ง
ต้นน้ าของหมู่บ้าน อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าธาราสวรรค์ 
 

  

การเดินทาง        อยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งอยู่ห่างจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 
สต. 1 (ทุ่งนุ้ย) ประมาณ 19 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้
โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามเส้นทาง ถนนยนตรการ
ก าธร-ถนนประชาสงเคราะห์-ถนนเข้าบ้านซอย 10ทางเข้า
น้ าตกสายใจ 
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  6.4 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ  (ที่มา:การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานอบต.ควนกาหลง )        
               ในเขตพ้ืนที่ของต าบลควนกาหลง  มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ พ้ืนที่ 
1. บริษัทกว่างเขิ่นรับเบอร์ จ ากัด  

ประกอบอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา 
หมู่ที่ 10 

2. บริษัทปาล์มไทยพัฒนาจ ากัด 
ประกอบอุตสาหกรรมด้านการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ ามัน    

หมู่ที่ 11 

3. บ   บริษัทกรีนริเวอร์พาราวู๊ด จ ากัด  
ป   ประกอบอุตสาหกรรมด้านแปรรูปไม้ยางพารา 

หมู่ที่ 10 

4. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา  
ประกอบอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา      

หมู่ที่ 10 

 
  โครงการเศรษฐกิจชุมชน(งบประมาณโครงการเศรษฐกิจชุมชน) 

ที ่ โครงการ หมู่ที่ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ้านห้วยน้ าด า 1 100,000 ด าเนินการ 
2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสุกร 3 30,000 ด าเนินการ 
3. กลุ่มท าข้าวซ้อมมือ  บ้านซอย 1 3 80,000  ด าเนินการ 
5. กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ าชีวภาพ 5 50,000 ด าเนินการ 
6. กลุ่มน้ ายางสามัคคี บ้านซอย 8 7 30,000 ด าเนินการ 
7. กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ าตกดาวกระจาย 11 100,000 ด าเนินการ 
8. กลุ่มน้ ายางบ้านเขาหลวง 11 50,000 ด าเนินการ 
9. กลุ่มเลี้ยงแพะ 7 50,000 ด าเนินการ 

รวมทั้งสิ้น  640,000  
 

ที่มา: งานพัฒนาชุมชน อบต.ควนกาหลง 
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                                         กลุ่มอาชีพ 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมา: งานพัฒนาชุมชน อบต.ควนกาหลง 
 
 
 
 
 
. 

ล าดับ
ที ่

กลุ่มอาชีพ พื้นที่ ประธานกลุ่มอาชีพ 

1 กลุ่มท าขนมบ้านปลักสาวสูง หมู่ที่ 1 นางมาเรี้ยะ  เศษระน า 
2 กลุ่มไข่เค็มควนกาหลง หมู่ที่ 1 นางมาลัยพร  หอมหวาน 
3 กลุ่มดอกไม้จันทร์ หมู่ที่ 2 นางสุภา  ทองซ้วน 
4 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมูที่ 2  นางอ าไพ  นิลภูศรี 
5 กลุ่มท าขนมพ้ืนเมือง หมู่ที่ 3 นางอ านวย  ตั้งสังข์ 
6  กลุ่มน้ ายางสดบ้านควนล่อน หมู่ที่ 3 นายประกอบ  พุ่มสุวรรณ 
7 กลุ่มซอย 3 ร่วมใจ หมู่ที่ 3 นายกิ้มฮ่อ  แซ่ไหล้ 
8 กลุ่มซอย 2 น้องใหม่ หมู่ที่ 3 นายประนอม  ยัสสระ 
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ หมู่ที่ 4 นางสุมณฑา ไชยวงค์ 

10 กลุ่มแกะรูปหนังตลุง หมูที่ 5 นายสุริยา  ชูวิจิตร 
11 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต หมูที่ 5 นางยุพา  ชูวิจิตร 
12 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 5 นางฉันทนา  อาสมาน 
13 กลุ่มส่งเสริมอาชีพท าขนม หมู่ที่ 6 นางรัตนิดา  สลีหมีน 
14 กลุ่มน้ ายางสด หมู่ที่ 6 นายหมาดดาด ด่านเท่ง 
15 กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 6 นายอิสมาแอล มณีล าส๊ะ 
16 กลุ่มน้ ายางสดบ้านซอย 8 หมู่ที่ 7 นายกอเดช  หมัดเตย็บ 
17 กลุ่มน้ ายางสดบ้านคลองบุโล๊ะ หมู่ที่ 7 นายวิทยา  ทวีวัฒนา 
18 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 1 หมู่ที่ 8 นายสมพงษ์  เพ็ชพันธ์ 
19 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 2 หมู่ที่ 8 นางหนับเส๊าะ  ธรรมรักษา 
20 กลุ่มสตรีออมทรัพย์เพ่ือการผลิต   หมู่ที่ 8 นางมารีหย า  สันหลัง 
21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตไม้กวาด หมู่ที่ 8 นายยาดีด  โต๊ะเหล็ม 
22 กลุ่มหัตถกรรมรากไม้ หมู่ที่ 8 นายหมุดตาด  สันธาคร 
23 สกย.บ้านเหนือคลองร่วมใจ หมู่ที่ 8 นายสะตาด  สันหลัง 
24 กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 11 นางพรรณี  เหล่าพร 
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       7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
         7.๑ การนับถือศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    7.๒  ประเพณีและงานประจ าปี   (ที่มา:กองการศึกษา อบต.ควนกาหลง) 
       1.ประเพณีสงกรานต์  เดือน เมษายน 
  2.ประเพณีชักพระ ช่วงเทศกาลออกพรรษา 
      3. ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 เดือน 12 
      4.วันฮารีรายอ , งานเมาลิดกลาง 
   
   7.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถ่ิน  ภาษาท่ีใช้ประจ าถิ่นคือ ภาษาใต ้

   7.๔  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  (ที่มา:  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสสินค้า : 910302-B003 
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร. 
กล้วยกรอบแก้ว 
 (รหัสโอทอป 91030001622638) 

 ระดับดาว :  (ปี 2555) 
    สถานที่จัดจ าหน่าย 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ 

 72 หมู่4 บ้านซอย 5 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง 
จ.สตูล 91130 
ติดต่อ : นางสุมณฑา ไชยวงค์ 
โทร :  08-3398-8759 
 
 
 
 
 
 

 รหัสสินค้า : 910302-B101 

1. วัด/ส านักสงฆ์  จ านวน 7 แห่ง 
2. มัสยิด  จ านวน 7 แห่ง 
3. โบสถ์คริสต์ จ านวน 1 แห่ง 
4. บาลาเซาะ จ านวน 9 แห่ง 
 ผู้นับถือศาสนาพุทธ     ร้อยละ  69.5   ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 ผู้นับถือศาสนาอิสลาม   ร้อยละ  30     ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 ผู้นับถือศาสนาคริสต์    ร้อยละ  0.5    ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

http://www.thaitambon.com/product/1485145324
http://www.thaitambon.com/shop/01103018191-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88


 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง                             -๒๓- 
 
 

 

 
 
 

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและ
ของที่ระลึก. 
เป็นไม้กวาดท าความสะอาด คงทน น้ าหนักเบา  

   สถานที่จัดจ าหน่าย 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ 

 72 หมู่4 บ้านซอย 5 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง 
จ.สตูล 91130 
ติดต่อ : นางสุมณฑา ไชยวงค์ 
โทร :  08-3398-8759 
 

 

 
 
 

รหัสสินค้า : 910302-SB001 
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและ
ของที่ระลึก. 
เฟอร์นิเจอร์ท าจากรากไม้  
(รหัสโอทอป910300074701 ) 

 ระดับดาว : (ปี 2552) 
สถานที่จัดจ าหน่าย 
เฟอร์นิเจอร์ท าจากรากไม้พรศักดิ์ 

 316 วังผาสามัคคี หมู่ 9 ต.ควนกาหลง อ.ควน
กาหลง จ.สตูล 91130 
ติดต่อ : พรศักดิ์ มัฎฐาพ 
โทร :  0 7477 1061 
 

 

 

รหัสสินค้า : 910302-SA001 
ประเภทผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร. 
ศิลปะประดิษฐ์รูปหนัง 
 (รหัสโอทอป 910300044701) 

 ระดับดาว : (ปี 2552) 
สถานที่จัดจ าหน่าย 
สุริยาศิลปประดิษฐ์รูปหนัง 

 13 พรุ หมู่ 5 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 
91130 
ติดต่อ : นายสุริยา ชูวิจิ 
โทร :  08 9975 4398 
 
 

 รหัสสินค้า : 910302-C001 

http://www.thaitambon.com/product/011030182320
http://www.thaitambon.com/product/011030182320
http://www.thaitambon.com/shop/01103018191-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88
http://www.thaitambon.com/product/10422111157
http://www.thaitambon.com/product/10422111157
http://www.thaitambon.com/shop/1042211942-%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://www.thaitambon.com/product/1042211717
http://www.thaitambon.com/shop/1042211332-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
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ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตผลด้านการเกษตร. 
สบู่สมุนไพรกฤษณา ตราเขาไคร  
(รหัสโอทอป 910300174901) 
ระดับดาว :  (ปี 2552) 

สถานที่จัดจ าหน่าย 
กลุ่มกสิกรธรรมชาติสตูล 

90 ซอย 10 หมู่ 2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง 
จ.สตูล 91130 
ติดต่อ : นายประสิทธิ์ เพชรกาฬ 
โทร :  08 4862 55 
 

 

 
 
 

รหัสสินค้า : 910302-SA003 
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและ
ของที่ระลึก. 
ภาพแกะหนังตะลุง 
 (รหัสโอทอป 91030001521010) 

 ระดับดาว :  (ปี 2555) 
สถานที่จัดจ าหน่าย 
สุริยาศิลปประดิษฐ์รูปหนัง 

13 พรุ หมู่ 5 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 
91130 
ติดต่อ : นายสุริยา ชูวิจิ 
โทร :  08 9975 4398 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaitambon.com/product/1042211223
http://www.thaitambon.com/shop/10422111944-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://www.thaitambon.com/product/1485162620
http://www.thaitambon.com/product/1485162620
http://www.thaitambon.com/shop/1042211332-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
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       ส่วนที่ ๒ 
       ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารสว่นต าบลควนกาหลง]                                    -๒๖- 
 

 

ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
----------------------------------------------------------------------- 

 1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
กรอบและแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ(ฉ.11-
12) 

- นโยบายรัฐบาล 

อ านาจหน้าท่ี 
- พรบ.ก าหนดแผน
และขั้นตอนกระจาย
อ านาจ   พ.ศ.2542 
- พรบ.สภาต าบล
และอบต.พ.ศ.2537
ฯ 

- กฎกระทรวง 
2541 

- ประกาศ
คณะกรรมการ
กระจายอ านาจฯ 

- ฯลฯ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท.ในเขตจังหวัด 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต. 

- นโยบายผู้บริหารท้อง 
ท้องถิ่น 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (พ.ศ.2561-2565) 

 

       ปัญหาความต้องการของประชาชน 
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 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ 
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและ
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี
ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 
    ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคาม
จากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
    (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
    (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
    (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
    (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
    (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
    (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 
   ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
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    (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
    (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
และอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
    (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
    (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
    (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
    (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
    (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
    (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
    (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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    (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
    (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 
  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่
เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
   (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้าน
น้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ 
   กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและ
บริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 
 
   การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้จัดท าขึ้น  ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริก าร (Trading and 
Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 
   ๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
    (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
    (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น 
๓๑๗,๐๕๑ บาท  และ ๓๐๑,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี 
    (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
    (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 
   ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
    (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
    (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
   ๓) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
    (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
   ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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    (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
    (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
    (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 ๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
    (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
    (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
    (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 
 1.3  THAILAND  ๔.๐ 
       รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทย
แลนด์ ๔.๐” มาใช้ เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่ก าลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่
สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  เป้าหมายเพ่ือน าประเทศมุ่งสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่าง
เป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลนี้ 

           ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจาก
เริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้น
แรงงานราคาต่ า เช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
หนัก ซึ่งการพัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ย
ถึง ๗% ต่อปี แต่มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อปี 

         เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้
รัฐบาลต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่า
พลังประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ 

   ๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ 
ประกอบด้วย 
    ๑) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่
มีรายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร้างสรรค ์
    กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การ
บริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาด
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ใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้าม
กับดกัประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 
    ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ 
โอกาส และความมั่งค่ังที่เกิดขึ้น 
    โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความ  
ท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็ม
ศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน 
    ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของ
การพัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 
     โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่
ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
     ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง
อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดล
เศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และ
ต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
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๑.4  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน (ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล) 
เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด   
     “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกบนพื้นฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรแลชุมชนอย่างยั่งยืน” 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1. เป็นฐานการท่องเที่ยวทางทะเลชั้นน าระดับโลก 
2. เป็นฐานผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันครบวงจร 

 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
1. พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

2. การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพ
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
3. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล 
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจม่ันคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่ 
อาเซียน” 
 
 นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
1. เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่ง 
ธรรมชาติ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เก่ียวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิด
จิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวมีคุณภาพของการบริหารจัดการระดับนานาชาติ 
บุคลากรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว มีคุณภาพ มาตรฐาน ระดับ
สากล  
 
สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน ประกอบด้วย 
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล 
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 
- การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี 
 

2. อุทยานธรณีโลก (Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความส าเร็จในการจัดการพ้ืนที่ที่ 
ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยน าทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและ
ประเทศชาติได้อย่างมั่นคง ประชาชนเกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร และร่วม
ผลักดันเป็นอุทยานธรณีระดับโลก (Global Geopark) 
 

3. เศรษฐกิจ ม่ันคง (Economic Stability) หมายถึง  เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจชุมชนที่มีการ 
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น การค้า 
ชายแดนเติบโตเพ่ิมมากขึ้น และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการเพ่ิมค่ารองรับการขยายฐานเศรษฐกิจ
ในอนาคต สู่การเป็นจังหวัดที่ประสบความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนบนฐาน
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
4. สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน หมายถึง ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐด้านสุขภาพ และการศึกษา 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ สังคมสันติ
สุขภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย 
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5. ประตูสู่อาเซียน เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ เนื่องจาก 
สตูล มีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของการเป็นพื้นที่รอยต่อพ้ืนที่หนึ่งระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่งสามารถ 
เดินทางเชื่อมต่อไปสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ สตูลจะเป็นอีกช่องทางที่ส าคัญของไทยสู่กลุ่มประเทศเขต  
เศรษฐกิจสามฝ่าย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเส้นทางนี้มี 
ศักยภาพที่จะขยายการเชื่อมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์  
ด้านต่างๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดสตูลและ 
ประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะส าคัญ 
 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และยั่งยืน 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 
ประกอบด้วยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การเกษตร ที่มีมูลค่าสูง 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกอย่างสมดุล และยั่งยืน  
3. การสร้างสังคมพอเพียง และคนที่มีคุณภาพ สู่สันติสุขที่ยั่งยืน   

 
 

 1.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล (พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศน์ 
“ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก   เกษตรยั่งยืน   สังคมน่าอยู่ ” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่มาตรฐานโลก  
2. ส่งเสริมให้ท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มแปรรูป การลดต้นทุน          

การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
3. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและอ านวย

ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมือง
รวม 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ            
เพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยยึดหลักความสมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับ
ชนบท 

5. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของสตูล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. พัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 
7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
1.1 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
1.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและ

ท้องถิ่น 
1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การป้องกันและ

บรรเทาอุบัติภัย 
1.4 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 
1.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างยั่งยืน 
2.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 
2.2 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อการแปรรูป ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิมและการตลาด 
2.3 สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 
2.4 การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
    3.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ าและระบบวิศวกรรมจราจร ให้มี
ความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 
    3.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ าและทะเล 

3.3 จัดให้มี ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยทั้ง
ทางบกและทางน้ า 

3.4 สนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 
3.5 ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3.6 พัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 

  4.3 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1 สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
5.3 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 
6.1 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

และการศึกษาตลอดชีวิต 
6.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข 
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.6 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.7 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
6.8 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น และส่งเสริม

การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
7.2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
7.4 ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้างความ

เข้มแข็งในชุมชน 
7.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 

     2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
 

          “เมืองเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวเกษตรเลิศล้ า  ธรรมาภิบาลคู่ประชา สาธารณูปโภคครบครัน  
         พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน” 

      2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
1.ด้านเศรษฐกิจ 
2.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม 
4. ด้านสังคม 
5.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.ด้านแหล่งน้ า 
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7. ด้านสาธารณสุข 
8. ด้านการเมือง การบริหารและการจัดการ 
 

       2.3 เป้าประสงค์ 
 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
 คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 
 ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงาม 
 ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
 รักษาความสงบเรียบร้อย  ส่งเสริม  และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 จัดให้มีสวัสดิการอย่างทั่วถึง 
 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 
       2.4 ตัวชี้วัด 

 ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึนจากผลผลิตทางการเกษตรและการรวมกลุ่ม 
 มีนักท่องเที่ยวจากภายในและภายนอกต าบลเข้ามาแวะชมมากยิ่งขึ้น 
 สภาพแวดล้อมบริสุทธิ์  ปราศจากมลพิษ 
 ประชาชน  เยาวชน  ได้มีโอกาสศึกษาต่อทั้งในระบบและนอกระบบ และรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
 ประชาชน  เยาวชน  มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และ

สามารถพัฒนาทักษะการกีฬาเข้าสู่ระดับสากล 
 ประชาชน  เยาวชน  เข้าใจและหวงแหนรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา  

วัฒนธรรมที่มีหลากหลาย 
 เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง มีความสะดวก  รวดเร็ว 
 ประชาชนมีไฟฟ้า  โทรศัพท์  ใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน  และที่บริเวณสาธารณะ 
 ประชาชนมีน้ าส าหรับเพื่อการอุปโภคบริโภค  และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง
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 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ลดลงและหมดไป 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ   “ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตรวจสอบ” 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติและประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการภายใต้ระบบ

การบริหารจัดการที่ดี 
 เพ่ือให้ประชาชนมีสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย 

 
          2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย รวม 5 ปี 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 

 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของราษฎร 

 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและ
กิจการสหกรณ์ 

 ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพ่ิมข้ึนจากผลผลิตทางการเกษตรและ
การรวมกลุ่ม 
 

15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 35 % 

2.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 
 ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูก
วิธ ี

 มีนักท่องเที่ยวจากภายในและ
ภายนอกต าบลเข้ามาแวะชมมากยิ่งขึ้น 
 สภาพแวดล้อมบริสุทธิ์  ปราศจาก
มลพิษ 
 

5 % 
 
 
 

5 % 
 
 
 

5 % 
 
 
 

5 % 
 
 
 

5 % 
 
 
 

25 % 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัว ช้ีวัด ค่าเป้าหมาย รวม 5 ปี 
2561 2562 2563 2564 2565 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

 ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
 บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดี
งาม 

 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชน  เยาวชน  ได้มีโอกาส
ศึกษาต่อทั้งในระบบและนอกระบบ 
และรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอยู่
เสมอ 

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 25 % 

 ประชาชน  เยาวชน  มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และสามารถ
พัฒนาทักษะการกีฬาเข้าสู่ระดับ
สากล 

60 % 
 
 
 

65 % 
 
 
 

75 % 
 
 
 

85 % 
 
 
 

90 % 
 
 
 

90 % 
 

 ประชาชน  เยาวชน  เข้าใจและ
หวงแหนรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศาสนา  วัฒนธรรมที่มี
หลากหลาย 

60 % 
 
 
 

65 % 
 
 
 

75 % 
 
 
 

85 % 
 
 
 

90 % 
 
 
 

90 % 
 

4.การพัฒนาด้านสังคม  ประชาชน  เยาวชน  มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ  และสามารถพัฒนา
ทักษะการกีฬาเข้าสู่ระดับสากล 
 
 
 
 
 

 ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก  เยาวชน  
ผู้สูงอายุ  และผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

60 % 
 
 

65 % 
 
 
 

75 % 
 
 
 

85 % 
 
 
 

90 % 
 
 
 

90 % 
 
 
 

 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 25 % 

 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 25 % 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัว ช้ีวัด ค่าเป้าหมาย รวม 5 ปี 
2561 2562 2563 2564 2565 

 
 
 
 
 
 

 ประชาชน  เยาวชน  เข้าใจและหวง
แหนรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศาสนา  วัฒนธรรมที่มี
หลากหลาย 

 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ 
 รักษาความสงบเรียบร้อย  ส่งเสริม  

และสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

 เพ่ือให้ประชาชนมีสวัสดิการตั้งแต่
เกิดจนตาย 

60 % 
 

65 % 
 
 

75 % 
 
 

85 % 
 
 

90 % 
 
 

90 % 
 
 

 
 
 
 
 

      

5 . ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 

 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก 
 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสง
สว่าง 
 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
 

 เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึง มีความสะดวก  รวดเร็ว 
 

2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 10 % 

 ประชาชนมีไฟฟ้า  โทรศัพท์  ใช้
ครอบคลุมทุกครัวเรือน  และที่บริเวณ
สาธารณะ 

2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 10 % 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัว ช้ีวัด ค่าเป้าหมาย รวม 5 ปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
6.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และ

การเกษตร 
 

 ประชาชนมีน้ าส าหรับเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร
เพียงพอและทั่วถึง 

5 %  5 % 5 % 
 
 
  

5 % 
 
 
  

5 % 
 
 
  

25 % 
 
 
 

7. ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สาธารณสุข 

 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ลดลงและหมดไป 

60 %  65 % 
 
 
 

70 % 
 
 
  

75 % 
 
 
  

80 % 
 
 
  

80 % 
 
 
 

8. การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร และ
การจัดการ 

 จัดให้มีสวัสดิการอย่างทั่วถึง 
 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการ
จัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในลักษณะ   “ร่วมคิด  ร่วม
ท า  ร่วมตรวจสอบ” 

 บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติและ
ประชาชนได้รับความพึงพอใจจาก
การให้บริการภายใต้ระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

 

60 %  65 % 
 
 
 

70 % 
 
 
  

75 % 
 
 
  

80 % 
 
 
  

80 % 
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      2.6 กลยุทธ์ 
1.ด้านเศรษฐกิจ 

1 .1  สนับสนุนการจัดตั้งและการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
1.2  ส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
1.3  พัฒนาการเกษตรตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมชุมชน 
2.4 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

3. ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม 
3.1ส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกระบบสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
3.2 พัฒนาสถานศึกษาและศาสนสถาน 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  
4. ด้านสังคม 

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการ 
4.2 พัฒนา สถานที่ออกก าลังกายและสวนสุขภาพชุมชน 
4.3 รณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
4.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.5 พัฒนาเด็ก  เยาวชน  ผู้สงูอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 
4.6 ส่งเสริมให้มีสถานที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านและที่พักสาธารณะ 

5.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1 จัดให้มีและส่งเสริมบ ารุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
5.2 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างและมีไฟฟ้าใช้ตามครัวเรือนและที่สาธารณะ 

6.ด้านแหล่งน้ า 
6.1.จัดให้มี  ส่งเสริม บ ารุงรกัษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ าแบบ

บูรณาการเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  และการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
6.2 การใช้และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
      7. ด้านสาธารณสุข 
7.1 ส่งเสริม พัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพและอนามัยของประชาชน  
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค 
       8.ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
 8.1 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายตามอ านาจหน้าที่ ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
8.2 ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน 
8.3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
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8.4 จัดให้มีอาคารสถานที่ส าหรับปฏิบัติราชการขององค์กรและท่ีเกี่ยวข้อง 
8.5 ส่งเสริมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8.6 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนา 

 
    2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
          จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  จากประเด็นความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนใน  การน า
แนวทางมาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันใน ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ือเตรียมความพร้อมของทรัพยากร และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
หมู่บ้านให้สามารถรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกอย่างเหมาะสม โดยให้ความ      
ส าคัญกับการพัฒนาคน สังคม และ เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจโดยการสร้างฐานความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม บนพ้ืนฐานการผลิต การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง จึงได้      
ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ((Positioning) คือ  เมืองเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวเกษตรเลิศล้ า  ธรรมาภิบาลคู่
ประชา สาธารณูปโภคครบครัน  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง สู่
ประชาคมอาเซียน 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมแผนที่ความเชื่อมโยง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม นันทนาการ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
ด้านสังคม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 
ด้านแหล่งน้ า 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 7 
ด้านสาธารณสุข 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 8 
ด้านการเมืองการบริหาร

และการจัดการ 

ความเชื่อมโยงระหว่างบริบทต่าง ๆกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พรบ.ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.2534 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
 พรฎ.ว่ด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ พ.ศ.2551 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 
 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าใน
สังคม 
  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 
 ความั่นคง 
 การเพิ่มประสิทธภิาพและธรรมาภบิาลในภาครัฐ 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบโลจสิติกส ์
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมภิาค 

 

    กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี  
ยุทธศาตร์ดา้นความมั่นคง 
ยุทธศาตร์ดา้นการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

    สภาพแวดล้อม/ความเปลี่ยนแปลง 
  สถานการณ์ด้านการเมือง 
 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์ด้านสังคม 
 สถานการดา้นเทคโนโลย ี
 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ปัจจัยภายในจังหวดั/อ าเภอ/ต าบล 
 

ประเด็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 

นโยบายรัฐบาล  
 มั่นคง 
 ความสามารถในการแข่งขัน 
 การพัฒนาศักยภาพคน 
 ยากจน/ลดเหลื่อมล้ า 
 การจัดการน้ า/คณุภาพชีวิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 พัฒนาบริหารจดัการภาครัฐ 
 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  แผนพัฒนาจงัหวัด 
 แผนพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัด 
 แผนพัฒนาอ าเภอ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 



 

             [แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง]                          -๔๖- 
 

 

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ค าแถลงนโยบายของ นายณัฐภาพงศ์  สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  คณะผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายในการบริหารองค์กร โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล  โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้เวทีประชาคมคณะผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายไว้ 6 
ด้าน ดังนี้ 
  1.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.ปรับปรุงพัฒนาสนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน  เช่น ถนน โดย
ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีต ท่อระบายน้ า ทางเท้า  ขยายเขตไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและไฟฟ้า
สาธารณะ  จัดเสาไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ  ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วพื้นที่
ของชุมชนและเข้าถึงความต้องการของประชาชน 
   2.จัดให้มีน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น 
ระบบน้ าประปาให้สะอาดอย่างทั่วถึง 
   3.ปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่อาศัยเช่น ปรับไหล่ทางให้สะอาด ปลอดภัย จัดสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ  สถานที่ออกก าลังกายส าหรับประชาชนในชุมชน  เช่น ลานกีฬาต้านยาเสพติด 
   4.ปรับปรุงอาคารส านักงานให้สะอาด  สะดวก ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
 

2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
       1.จัดระเบียบงบประมาณปรับปรุงระบบภาษีและการบริหารทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและชุมชน 
       2.จัดหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนโครงการต่างๆ 
       3. ส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพ  การฝึกอบรมอาชีพ  การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
 3.นโยบายด้านการศึกษา กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 

       1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น มีความ
สะอาด ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 

            2. จัดตั้งศูนย์ออกก าลังกายระดับต าบล พร้อมสนับสนุนทุนกีฬา 
        3. สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีไทยส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนให้มีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริง พร้อมเพ่ิมงบประมาณการด าเนินงาน 
             4. ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการศึกษา และกีฬารวมทั้งส่งเสริมและ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้ชุมชน   
 

 4.นโยบายด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   1.ส่งเสริมงานอาสาสมัครชุมชน  เพิ่มประสิทธิภาพให้กับชุมชนเพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน 
     2. สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีการป้องกัน
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางเชิงอนุรักษ์  จัดให้มีมัคคุเทศก์ประจ าต าบล 
   5. จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
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  5.นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 
    1.จัดการ สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  หน่วย อปพร.  หน่วยกู้ชีพ 
กู้ภัย ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน เพ่ือดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน 
  2.ส่งเสริมการศึกษาให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกภาคส่วน โดยให้การศึกษา
เพ่ิมเติม จัดฝึกอบรมตามสายงาน 
  3.สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้  คนพิการ  คนชรา คนด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน สามารถช่วยเหลือพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งพัฒนาเด็กและเยาวชน  องค์กรสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
      4.สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี  ปรองดองกัน 
 
 6.นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการบริการ 
  1. ส่งเสริมด้านการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      2. ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงาน บริหารงานบน
พ้ืนฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
จิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่และการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  ถูกต้องตามระเบียบ 
      3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ  เอกชน  ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงให้องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง
พัฒนาต่อไป 
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3.วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 

ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis ได้แก่ การพิจารณาวิเคราะห์ จุดแข็ง (S = Strength) 
จุดอ่อน (W = Weakness) โอกาส (O = Opportunity) และอุปสรรค (T = Threat) โดยวิเคราะห์ภาพรวม
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การผังเมือง เทคโนโลยี และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (S: Strength) 

 
       ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลงเป็นองค์กรที่สามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนา 
ท้องถิ่น ในด้านนโยบาย การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังอย่างมีเอกภาพ และสอดคล้องกับปัญหา  
ความต้ องการของประชาชน  โดยผ่ านกระบวนการการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนใน พ้ืนที่ 
       ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลงเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  
สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
       ๓. ด้านการศึกษา ต าบลควนกาหลง มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
ประถมศึกษา(ขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3) วิทยาลัย  สามารถรองรับเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 

   ๔. ต าบลควนกาหลงเป็นชมุชนที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้า
ทางการเกษตร เช่น ทุเรียน  มังคุด  ลองกอง ฯ ทีมีคุณภาพ  
       ๕. ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลควนกาหลงอุดมสมบูรณ์ ภูเขา น้ าตก และแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ 
       6. มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน ประเพณี วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลายสามารถ
พัฒนาเพื่อสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว 
       7. มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย และน่าท่องเที่ยว 
       8.ต าบลควนกาหลงมีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ 
       9. มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ชัดเจน  โดยประชาชนเป็นผู้ร่วมเสนอแผนงานพัฒนา ซึ่ง
ท าให้การบริหารงานมีทิศทาง มีเป้าหมายและตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด9 
       10. ประชาชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

จุดอ่อน (W : Weakness) 
         1. ขาดการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบันที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
         2. การประสานงานการท างานภายในต าบลยังขาดความร่วมมืออย่างเต็มก าลังความสามารถ 
         3. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรด้านการ 
ผลิต ขาดอาชีพเสริม และบางพ้ืนที่ขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
         4. ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก 
         5. ขาดความรู้ / ผู้รู้ด้านภาษา / การท่องเที่ยว / อาชีพเสริม 
         6. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากขึ้น 
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          7. บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
          8. แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งอยู่ในเขตปุาสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ ยากต่อการเข้าถึงและพัฒนา 
          9. ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักและในช่วงฤดูแล้งจะมีสภาวะอากาศท่ีแล้งยาวนาน 
        10. มีแหล่งน้ าแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ 
        11. เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
        12. ในชุมชนไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 
        13. ประชาชนไม่สนใจและไม่เห็นความส าคัญของกลุ่มอาชีพท่ีมีการจัดตั้ง 
        14. ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ปัญหาการทิ้งสิ่งปฏิกูลจากรถบริการดูดส้วม 
        15. การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการพัฒนาได้
ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านงบประมาณส่วนใหญ่จะน าไปใช้ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน         
        16. องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลงยังขาดระบบ ขาดการวางแผนด้านการวางผังเมือง เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
 

โอกาส (O : Opportunity) 
        ๑. นโยบายการกระจายอ านาจท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ 
และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ให้มีความเข็มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี 
        ๒. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นโดยสร้างดุลยภาพ 
ระหว่างการก ากับดูแลและความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ 
ท้องถิ่น 
         ๓. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเหมาะสม สามารถขนส่งสินค้าการเกษตร รวมถึงสามารถ
รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
        ๔. มีการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในเขต 
อ าเภอควนกาหลง  และเขตจังหวัดฯ ช่วยให้เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 

  5. เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในจังหวัดชายแดนใต้ที่สงบ ปลอดภัย เหมาะให้เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลักส าหรับ
จังหวัดใกล้เคียง 
        6. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ 
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       7. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
       8. ต าบลควนกาหลงมีแผนงานพัฒนาโดยประชาชนเป็นผู้ร่วมเสนอแผนงานพัฒนา ซึ่งท าให้การ
บริหารงานมีทิศทาง มีเป้าหมายและตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
       9. ต าบลควนกาหลงมีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ 
     10. ต าบลควนกาหลงมีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
เหมาะแก่การพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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          11. ประชาชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

อุปสรรค ข้อจ ากัด (T : Threat) 
           ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณอย่างจ ากัดในการด าเนินการบริการสาธารณะภายใน
ชุมชน ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงานสูง
รวมถึงการจัดระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการด าเนินการด้านอ่ืนๆ ให้กับ
ประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
           ๒. การกระจายอ านาจ และการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ชัดเจน  
เช่น เรื่องการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องจัดสรรให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๓. ต าบลควนกาหลง ประสบภัยธรรมชาติซ้ าซาก (ภัยน้ าท่วม , ภัยแล้ง) 
           ๔. ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงบ่อย และขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ท าให้เกิดความ 
สับสนในการด าเนินงาน 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 
           ในสถานการณ์ด้านการกระจายอ านาจที่ไม่ชัดเจน การเมืองยังขาดเสถียรภาพ ท าให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดทรัพยากรด้านต่างๆ มาใช้พัฒนาพ้ืนที่ แนวนโยบายด้านการบริหารงาน
ท้องถิ่นส่วนกลางยังไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความพร้อม
ในหลายด้าน ที่จะพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเจริญ เข้าถึงระบบการศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ 
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    การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
1.1 สนับสนุนการจัดตั้งและการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
1.2.ส่งเสริมและพัฒนาการกระจาย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน   
1.3.พัฒนาการเกษตรตามแนวหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม  
2.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมสี่วนร่วม
ชุมชน 
2.4 การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏกิูลและการบ าบดัน้ า
เสีย 

 
 

๔. การพัฒนาด้านสังคม 
4.1ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการ 
4.2 พัฒนาสถานทีอ่อกก าลังกายและสวนสุขภาพ 
4.3 รณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ธรรมชาติ 
4.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.5พัฒนาเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและคน
พิการ 
4.6 ส่งเสริมให้มีสถานที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านและที่
พักสาธารณะ 
 

 

 

 

 

๕. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1จัดให้มีและส่งเสริม บ ารุงรักษาและพัฒนา
เส้นทางคมนาคมให้ไดม้าตรฐานและทั่วถึง 
5.25.2 จัดให้มไีฟฟ้าแสงสวา่งและมีไฟฟ้าใช้
ตามครัวเรือนและที่สาธารณะ 
 

 

๖. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
6.1 จดัให้มสี่งเสริม บ ารุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบรหิาร
จัดการน้ าแบบบรูณาการเพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมและการขาดแคลนน้ า 
6.2 การใช้และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 
 
 

 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือตอบสนองตอบต่อปัญหาและความ

ต้องการของประชาชน 
          Khalong SAO-Positioning 

ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหาร ในการ
ให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ 

8.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
8.1 ส่งเสริม พัฒนา บุคลากรและเครือข่ายตามอ านาจหน้าท่ี ให้มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 
8.2 ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการและการให้บริการ
ประชาชน 
8.3ปรับปรุงระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร 
8.4 จดัให้มีอาคารสถานท่ีส าหรับปฏิบัติราชการขององค์กรและที่
เกี่ยวข้อง 
8.5 ส่งเสริมการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
8.6 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาต าบล 

 

7.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

7.1 การส่งเสรมิพัฒนาด้าน
สาธารณสุข เสรมิสร้าง
สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน  
7.2 ส่งเสริมและสนบัสนุน
การป้องกัน ควบคุม โรค 

 

3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
3.1 ส่งเสริมการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมทุก
ระบบสูป่ระชาคมอาเซียน (AEC) 
3.2 พัฒนาสถานศึกษาและศาสนสถาน 
3.3ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
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ส่วนที ่3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
---------------------------------------------- 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1.การเศรษฐกิจ 1.สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัดฯ กองคลัง 

๒ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชน
และสังคม 

๑. สาธารณสุข 
๒. ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองสาธารณสุขฯ   
กองการศึกษา 
 

กองคลัง 
กองช่าง 

๓ การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชน
และสังคม 

๑. การศึกษา 
๒. การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา กองคลัง 

๔ การพัฒนาด้านสังคม ๑. บริการชุมชน
และสังคม 
 

๑. การศึกษา  
2.ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
3.รักษาความสงบภายใน 

ส านักงานปลัดฯ 
กองการศึกษา 

กองคลัง 

๕ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชน
และสังคม 
 

1.เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

๖ การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

๑. การ
เศรษฐกิจ 
๒. บริการชุมชน
และสังคม 

๑. การเกษตร 
๒. สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัดฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 
กองคลัง 

๗ การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข  

๑. บริหารทั่วไป 
 

๑. สาธารณสุข 
  

กองสาธารณสุขฯ 
  

กองคลัง 

8 การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร
และการจัดการ 
 

๑. บริหารทั่วไป 
 

๑. บริหารงานทั่วไป 
๒. งบกลาง 

ทุกส่วนราชการ กองคลัง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 (ผ.01-ผ.03) 
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ผ 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 แผนงานการ
พาณิชย์

-      -                  1       405,200          -    -                   -     -                   -   -                  1       405,200         

 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

10       1,685,000       8       325,000          7       515,000           8        4,315,000        7      495,000          40     7,335,000      

10       1,685,000       9       730,200          7       515,000           8        4,315,000        7      495,000          41     7,740,200      
 แผนงาน
บริหารท่ัวไป

1         1,000,000       -    -                  -    -                   -     -                   -   -                  1       1,000,000      

 แผนงานเคหะ
และชุมชน

-      -                  1       782,000          1       782,000           -     -                   -   -                  2       1,564,000      

 แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

4         240,000          4       240,000          4       240,000           6        1,540,000        4      240,000          22     2,500,000      

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1    
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

 รวม

ปี  2564

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2      
 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

ปี  2565
แบบ ผ.

รวม 5 ปี

แบบ ผ 02

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง
ยุทธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปี  2564 ปี  2565
แบบ ผ.

รวม 5 ปียุทธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

 แผนงาน
การเกษตร

3         90,000            3       90,000            2       60,000             2        60,000             2      60,000            12     360,000         

 แผนงาน
สาธารณสุข

3         460,000          3       460,000          3       460,000           3        460,000           2      460,000          

11      1,790,000      11     1,572,000       10     1,542,000       11      2,060,000       8      760,000         14     2,300,000      
 แผนงาน
การศึกษา

17       18,575,000     21     12,214,100     21     13,621,000      25      16,540,000      24    14,630,000     108   75,580,100    

 แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

5         520,000          6       620,000          9       1,070,000        10      1,320,000        10    2,020,000       40     5,550,000      

22      19,095,000    27     12,834,100     30     14,691,000     35      17,860,000     34    16,650,000    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4      
  การพัฒนาด้านสังคม

 แผนงาน
บริหารท่ัวไป

-      -                  5       1,268,200       3       9,500,000        1        1,500,000        -   -                  9       12,268,200    

 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

9         284,000          9       290,600          10     404,000           9        299,000           11    1,102,000       48     2,379,600      

 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

10       567,500          11     767,500          11     767,500           11      767,500           11    767,500          54     3,637,500      

 รวม

 รวม
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3       
การพัฒนาด้านการศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปี  2564 ปี  2565
แบบ ผ.

รวม 5 ปียุทธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

 แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

3         400,000          3       400,000          3       480,000           4        2,480,000        3      480,000          16     4,240,000      

 แผนงาน
สาธารณสุข

2         70,000            2       100,000          2       100,000           2        100,000           2      100,000          10     470,000         

 แผนงานงบ
กลาง

3         16,980,000     3       16,995,000     3       17,395,000      3        17,900,000      3      18,700,000     15     87,970,000    

27      18,301,500    33     19,821,300     32     28,646,500     30      23,046,500     30    21,149,500    152   110,965,300  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5      
  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

 แผนงานเคหะ
และชุมชน

9         13,840,795     27     43,526,000     4       2,120,000        5        4,120,000        5      9,580,000       50     73,186,795    

9         13,840,795     27     43,526,000     4       2,120,000        5        4,120,000        5      9,580,000       50     73,186,795    

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6      
  การพัฒนาด้าน
แหล่งน้้า

 แผนงานเคหะ
และชุมชน

3         620,000          5       2,160,700       1       150,000           1        100,000           1      100,000          11     3,130,700      

3         620,000          5       2,160,700       1       150,000           1        100,000           1      100,000          11     3,130,700      

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7      
  การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

 แผนงาน
สาธารณสุข

44       1,560,000       11     1,670,000       12     2,750,000        12      2,760,000        11    2,060,000       90     10,800,000    

44       1,560,000       11     1,670,000       12     1,800,000        12      1,800,000        11    1,800,000       90     10,800,000     รวม

 รวม

 รวม

 รวม
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปี  2564 ปี  2565
แบบ ผ.

รวม 5 ปียุทธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

 ยุทธศาสตร์ท่ี 8      
   การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
และการจัดการ

 แผนงาน
บริหารท่ัวไป

18       2,723,000       25     6,563,000       19     3,313,000        18      2,633,000        18    2,680,000       98     17,912,000    

18      2,723,000      25     6,563,000       19     3,313,000       18      2,633,000       18    2,680,000      98     17,912,000    
144    59,615,295    148  88,877,300    115  52,777,500    120   55,934,500    114 53,214,500   456  223,734,995  

 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

-      -                  1       15,900,000     1       15,900,000      1        15,900,000      1      15,900,000     3       47,700,000    

 แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

-      -                  -    -                  1       1,430,000        1        1,430,000        1      1,430,000       2       2,860,000      

-     -                 1       15,900,000     2       17,330,000     2        17,330,000     2      17,330,000    5       50,560,000    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2      
 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

 แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

-      -                  -    -                  4       37,755,000      4        37,755,000      4      33,255,000     12     108,765,000  

-     -                 -    -                 4       37,755,000     4        37,755,000     4      33,255,000    12     108,765,000  

 รวม
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1-8

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1      
  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

แบบ ผ 02/1

 รวม

 รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 58 -



แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง   - 59 -

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปี  2564 ปี  2565
แบบ ผ.

รวม 5 ปียุทธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3      
 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

 แผนงาน
การศึกษา

-      -                  -    -                  3       7,500,000        3        7,500,000        3      7,500,000       9       22,500,000    

 แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

-      -                  1       48,727,000     5       59,227,000      5        59,227,000      5      59,227,000     16     226,408,000  

-     -                 1       48,727,000     8       66,727,000     8        66,727,000     8      66,727,000    25     248,908,000  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4      
  การพัฒนาด้านสังคม

 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

-      -                  -    -                  1       1,000,000        1        1,000,000        1      1,000,000       3       3,000,000      

-     -                 -    -                 1       1,000,000       1        1,000,000       1      1,000,000      3       3,000,000      
 แผนงานเคหะ
และชุมชน

2         10,726,000     5       22,070,000     6       57,424,000      6        27,874,000      4      15,700,000     23     133,794,000  

 แผนงาน
บริหารท่ัวไป

-      -                  -    -                  1       3,000,000        1        3,000,000        1      3,000,000       3       9,000,000      

2        10,726,000    5       22,070,000     7       60,424,000     7        30,874,000     5      18,700,000    26     142,794,000  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6      
  การพัฒนาด้าน
แหล่งน้้า

 แผนงานเคหะ
และชุมชน

1         3,992,000       -    -                  2       2,900,000        2        2,900,000        2      2,900,000       7       12,692,000    

1        3,992,000      -    -                 2       2,900,000       2        2,900,000       2      2,900,000      7       12,692,000    

 รวม

 รวม

 รวม

 รวม

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5      
  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปี  2564 ปี  2565
แบบ ผ.

รวม 5 ปียุทธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

 ยุทธศาสตร์ท่ี 8      
   การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
และการจัดการ

 แผนงาน
บริหารท่ัวไป

-      -                  -    -                  1       12,000,000      1        12,000,000      1      12,000,000     3       36,000,000    

-     -                 -    -                 1       12,000,000     1        12,000,000     1      12,000,000    3       36,000,000    
3        14,718,000    7      86,697,000    25    198,136,000  25     168,586,000  23   151,912,000 81    602,719,000  

 แผนงาน
บริหารท่ัวไป

1         26,000            -    -                  -    -                   -     -                   -   -                  1       26,000           

 แผนงาน
บริหารงานคลัง

-      -                  -    -                  1       45,000             -     -                   -   -                  1       45,000           

 แผนงานเคหะ
และชุมชน 2         

20,000            -    -                  2       5,500,000        -     -                   -   -                  4       5,520,000      

 แผนงาน
การศึกษา

5         795,500          1       50,000            -    -                   -     -                   -   -                  6       845,500        

 แผนงาน
สาธารณสุข

-      -                  -    -                  -    3,000,000        -     3,000,000        -   -                  -    6,000,000      

8        841,500        1      50,000           3      8,545,000       -    3,000,000       -  -                12    12,436,500    

155    75,174,795    156  175,624,300  143  259,458,500  145   227,520,500  137 205,126,500 549  838,890,495  

 รวม

รวม ผ 01-08 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1-8

แบบ ผ 03
 ยุทธศาสตร์ท่ี 8      
   การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
และการจัดการ

รวม
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1  -    405,200  -    -    -   

 -    405,200  -    -    -   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

รวม  จ านวน   1   โครงการ

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตตลาดนัดซอย
 10 (ต่อเน่ือง)

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการ
ใช้พ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้า       
2.พ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการจัดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร
3.เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว 
ส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจใน
ชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กตลาดนัด ซอย 
10 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
 6.80 เมตร ยาว 81 
เมตร หนา 0.12 เมตร

จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการอนุมัติ

1.แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้พ้ืนท่ี
จ าหน่ายสินค้า
2. ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากก่อสร้าง
ลานถนน
คอนกรีตได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

1 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี : 1. สร้างมูลค่าเพ่ิมการท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  : 2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

       1.1 แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ02
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

 -   110,000 220,000 220,000 200,000

 -    -    -   3,800,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน

1.  ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

กองช่าง

ได้รับประโยชน์

ก่อสร้างอาคาร
โรงงานผลิตไบโอดีเซล
ขนาดกว้าง  15 เมตรยาว
 25 เมตรพร้อม
เคร่ืองจักรและอปกรณ์
การผลิต

       1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการมหกรรม
อาชีพเพ่ือน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง

 ร้อยละ 50 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

 1.จัดแสดงสินค้าของ
กลุ่มอาชีพ จ านวน 5 กลุ่ม
 2.สาธิตการผลิตสินค้า 
ประชาชนท่ีสนใจ จ านวน
 100 คน                  
3. ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ
นอกสถานท่ี จ านวน 1 รุ่น

 1.ประชาชนได้
ทราบข้อมูล
สินค้า           
2.ผู้เข้าร่วม 
โครงการได้รับ
การฝึกอาชีพ
และฝึกทักษะ 
3.สามารถน า
ประสบการณ์ท่ี
ได้รับมาปรับใช้
กับชุมชน

 1.จัดตลาดนัดแสดงสินค้า
ของกลุ่มอาชีพแลกเปล่ียน
ประสบการณ์2.สาธิตการผลิต
สินค้าของกลุ่มอาชีพ           
3.เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ให้กับกลุ่ม
อาชีพและผู้น าชุมชน

ส านักงาน
ปลัดฯฯ

2 โครงการก่อสร้าง
อาคารผลิตไบโอดีเซล
จากน้ ามันปาล์ม      
หมู่ท่ี 3

 1. เพ่ือใช้ส าหรับผลิตไบโอ
ดีเซลจากน้ ามันปาล์ม          
2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์และสินค้าการเกษตร 2.  เพ่ิม

ศักยภาพการ
ด าเนิน งานใน
ชุมชน

3.  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

 1.เพ่ือเพ่ิมทักษะและ  1.อบรมเกษตรกร จ านวน           30,000           30,000           30,000           30,000           30,000
 ความสามารถใน  1 รุ่นๆละ 60 คน

 การประกอบอาชีพ  2.สร้างจุดถ่ายทอดการ
 2.เพ่ือตระหนักถึง  เรียนรู้ทางการเกษตร
 ความส าคัญของยึด
 หลักเศรษฐกิจพอเพียง

          20,000           20,000         200,000         200,000         200,000

          20,000           20,000           20,000           20,000           20,000  ผู้สูงอายุมีทักษะ

 และ
ความสามารถ

 ในการประกอบ

 อาชีพ

5 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีพแก่
ผู้สูงอายุต าบลควน
กาหลง

 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ส านักงาน
ปลัดฯฯ

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร

 ร้อยละ100
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

4 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีพแก่
สตรีต าบลควนกาหลง

 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ส านักงาน
ปลัดฯฯ

ส านักงาน
ปลัดฯ และ
ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทาง
การเกษตร

 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
แก่ผู้สูงอายุ จ านวน 50 
คน

 เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ความสามารถในการประกอบ
อาชีพ

 เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ความสามารถในการประกอบ
อาชีพ

 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
แก่กลุ่มสตรี จ านวน 50 
คน

 1.สามารถน า
ความรู้รู้ไป
เผยแพร่แก่
ชุมชน ได้        
      2.เพ่ือเพ่ิม
ความ สามารถ
และการน าไปใช้

 กลุ่มสตรีมี
ทักษะ และ
ความสามารถ
ในการประกอบ
อาชีพ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

          20,000           20,000           20,000           20,000           20,000

 เพ่ือเพ่ิมทักษะและ  ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน           15,000           15,000           15,000           15,000           15,000  กลุ่มเยาวชนมี

 ความสารถในการ  แก่กลุ่มเยาวชน จ านวน  ทักษะและ

 ประกอบอาชีพ  50 คน  ความสามารถ
ในการ

 ประกอบอาชีพ

 เพ่ือส่งเสริมการประกอบ  สนับสนุนพันธ์ุพืชและ           50,000                   -                     -                     -                     -    เกษตรกรมี
ทักษะและ อาชีพแก่เกษตรกร  พันธ์ุสัตว์แก่เกษตรกร  ความสามารถ
ในการ ต าบลควนกาหลงจ านวน  ประกอบอาชีพ

 60 คน

6 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีพแก่
คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการต าบลควน
กาหลง

 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ส านักงาน
ปลัดฯฯ

 เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ความสามารถในการประกอบ
อาชีพ

 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
แก่คนพิการ จ านวน 50 
คน

 คนพิการมี
ทักษะและ
ความสามารถ
ในการประกอบ
อาชีพ

7 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีพแก่
เยาวชนต าบลควน
กาหลง

 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ส านักงาน
ปลัดฯฯ

8 โครงการสนับสนุน
พันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์
แก่เกษตรกรต าบล
ควนกาหลง

 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ส านักงาน
ปลัดฯฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

          10,000           10,000           10,000           10,000           10,000  1. สินค้าชุมชน
เป็นท่ีรู้จัก

 2. กลุ่มอาชีพมี
รายเพ่ิมข้ึน

 3.มีการ
กระจายสินค้า

 ท่ีมีคุณภาพสู่
ชุมชน
 ชุมชน

 1. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด  ก่อสร้างอาคาร      1,500,000                   -                     -                     -   
 สินค้าชุมชน  จ านวน 1 หลัง

 2. เพ่ือให้ผัผลิตสินค้าชุมชน  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด

 มีรายได้เพ่ิมข้ึน

 3.เพ่ือเผยแพร่มรดกทางภูมิ  3.มีการ
กระจายสินค้า ปัญญาของท้องถ่ิน  ท่ีมีคุณภาพสู่
ชุมชน

11 โครงการต่อเติม
อาคารกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน บ้านห้วยน้ าด า
นอก  หมู่ท่ี 1

 เพ่ือให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
สถานท่ีประกอบผลิตสินค้า
ชุมชนได้มาตรฐานอย . และ   
 ฮาลาล

 ต่อเติมอาคารวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดกว้าง6 เมตร 
ยาว  4 เมตร           
ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด

 -    100,000  -    -    -    ร้อยละ 20
ของสินค้าชุมชน
เพ่ิมข้ึน

 สินค้าชุมชน
ได้รับการ
ส่งเสริมและ
ผลิตจ าหน่าย 
ได้รับมาตรฐาน
อย.และฮาลาล

9 โครงการส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินค้าชุมชน

 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ส านักงาน
ปลัดฯฯ

10 โครงการก่อสร้างศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน

 ร้อยละ100
ของสินค้า
ชุมชนมี
ศูนย์กลางการ
จ าหน่ายสินค้า

 1. สินค้าชุมชน
เป็นท่ีรู้จัก

 2. กลุ่มอาชีพมี
รายได้ เพ่ิมข้ึน

 1. เพ่ือจัดหาตลาดวาง 
จ าหน่ายสินค้าของชุมชน2. 
เพ่ือประชาสมัพันธ์สินค้า
ชุมชน3. เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่
ชุมชน

 1. จัดแสดงและจ าหน่าย
สินค้าชุมชนสินค้าชุมชน  
  2. ประชาชนได้ซ้ือ
สินค้าราคาถูกและมี
คุณภาพ

ส านักงาน
ปลัดฯฯ

ส านักงาน
ปลัดฯฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

          10,000                   -                     -                     -                     -   

 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่           10,000                   -                     -                     -                     -   

 เกษตรกรในการแปรรูป

 ผลิตผลทางการเกษตร

 จ านวน 1 รุ่น/ปี

 1,685,000  325,000  515,000  4,315,000  495,000

    1,685,000        730,200        515,000     4,315,000        495,000

12 โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่กลุ่มสตรี
บ้านวังผาสามัคคี  
หมู่ท่ี 9

 ร้อยละ 80
ของสตรีได้รับ
ประโยชน์

13 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร  หมู่ท่ี  5

 ร้อยละ50 ของ
เกษตรกร เข้า
ร่วมโครงการ

 กลุ่มสตรีมี
ทักษะ และการ
เสริมสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน

 เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ

 เกษตรกรมี
ทักษะและ
พัฒนาความรู้ใน
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

ส านักงาน
ปลัดฯฯ

 ฝึกอบรมอาชีพการ
ผลิตสินค้าชุมชนจาก
วัสดุเหลือใช้  จ านวน 
1 รุ่น

 เพ่ือสร้างอาชีพ และเพ่ิม
รายได้ให้แก่เกษตรกร

รวมจ านวน   13   โครงการ

         รวม ยุทธศาสตร์ท่ี 1    จ านวน  14  โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

1  1,000,000  -    -    -    -   

 1,000,000  -    -    -    -   รวม  จ านวน   1   โครงการ

โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะ
บ้านซอย 10 พร้อม
ปรับปรุงห้องน้ า
สาธารณะ

เพ่ือเป็นการให้สวนสาธารณะ
บ้านซอย 10มีความสะดวก 
เหมาะสมแก่การพักผ่อนออก
ก าลังกายมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
และมีห้องน้ าท่ีสะอาด
เหมาะสมถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัยแก่ประชาชน

ปรับปรุงสวนสาธารณะ
สระน้ าบ้านซอย 10 
พร้อมปรับปรุงน้องน้ า
สาธารณะ 1 หลัง

จ านวน
สวนสาธารณะท่ี
มีความพร้อม
ส าหรับบริการ
ประชาชน

ประชาชนต าบล
ควนกาหลงมี
สวนสาธารณะ
ใช้พักผ่อน ออก
ก าลังกายมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การใช้ห้องน้ าท่ี
ถูกสุขลักษณะ

ส านักงาน
ปลัดฯฯ

2 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   : 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  :1  พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน/4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน

   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

1  -    782,000  782,000  -   

 -    782,000  782,000  -    -   

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 4 
2.เพ่ือป้องกันและควบคุม
ปัญหาขยะล้นบ่อ รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
3.เพ่ือสุขอนามัยท่ีดีของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

 ก่อสร้างร้ัวรอบบ่อขยะ 
อบต.ควนกาหลง ขนาด
ยาวไม่น้อยกว่า 326 
เมตร สูง 2.10 เมตร ใน
พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4

 โครงการก่อสร้างร้ัว
รอบโรงปุ๋ยและโรงคัด
แยกขยะ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ควนกาหลง

จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการอนุมัติ

1. แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในบริเวณพ้ืนท่ี 
หมู่ท่ี 4
2.รักษาความ
สะอาดและ
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย ใน
บริเวณพ้ืนท่ี บ่อ
ขยะหมู่ท่ี 4 
3.ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
สุขอนามัยท่ีดี

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม  จ านวน   1   โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 68 -



แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 69 -

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

1  30,000  30,000  30,000  30,000  30,000

2  -    -    -    1,000,000  -   

3  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000

4  30,000  30,000  30,000  30,000  30,000

5 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

โครงการเทศกาลป่ัน
ชมสวน ชวนชิม อ่ิม
ผลไม้

เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

จัดกิจกรรมป่ันชมสวน 
ชวนชิม  อ่ิมผลไม้         
 ปีละ 1 คร้ัง

จ านวนของ
นักท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียวเพ่ีม
ข้ึนร้อยละ 15

นักท่องเท่ียวเข้า
มาท่องเท่ียวใน
ต าบลควน
กาหลงมากข้ึน

กอง
การศึกษา

โครงการปรับปรุง/
พัฒนาบ่อน้ าร้อน  
หมู่ท่ี 11

เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาบ่อน้ า
ร้อนให้มีความพร้อมรองรับ
นักท่องเท่ียว

ปรับปรุง/พัฒนา บ่อน้ า
ร้อนให้มีความพร้อม
เปิดรับนักท่องเท่ียว

จ านวนของ
นักท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียวเพ่ิมข้ึน

นักท่องเท่ียว
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กอง
การศึกษา

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
โครงการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว

เพ่ือพัฒาแหล่งท่องเท่ียวให้มี
ความสะดวกและปลอดภัยแก่
นักท่องเท่ียว

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือ
ปรับปรุงหรือพัฒนา
บริเวณแหล่งท่องเท่ียว

จ านวนของ
นักท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
15

นักท่องเท่ียว
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กอง
การศึกษา

โครงการจิตอาสา
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวให้มีความสะอาด  
สะดวกและปลอดภัย

จัดกิจกรรมพัฒนาสถานท่ี
ท่องเท่ียวอย่างน้อยปีละ 
3 คร้ัง

จ านวนของ
นักท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
15

สถานท่ี
ท่องเท่ียวสะอาด
 สวยงาม พร้อม
บริการ
นักท่องเท่ียว

กอง
การศึกษา

โครงการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว

เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
ชนิดต่างๆ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว

จ านวนของ
นักท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียวเพ่ีม
ข้ึนร้อยละ 15

นักท่องเท่ียวเข้า
มาท่องเท่ียวใน
ต าบลควน
กาหลงมากข้ึน

กอง
การศึกษา
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

6  -    -    -    300,000  -   

 240,000  240,000  240,000  1,540,000  240,000

          30,000           30,000           30,000           30,000           30,000 กอง
สาธารณสุขฯ

          40,000           30,000           30,000           30,000           30,000 กอง
สาธารณสุขฯ

1 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ต าบลควนกาหลง

เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

1. ปลูกต้นไม้ทดแทนใน
พ้ืนท่ีป่าท่ีบุกรุก
2. พัฒนาภูมิทัศน์สอง
ข้างทางของแต่ละหมู่บ้าน
ในพ้ืนท่ีต าบลควนกาหลง

ร้อยละ 80 
ของต้นไม้
เจริญเติบโตและ
สองข้างทางเป็น
สะอาด

1. เพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวแก่ต าบล  
 2.ประชาชนมี
ความสามัคคีใน
การร่วมพัฒนา
หมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชน/เยาวชนได้มี
ส่วนร่วมในแลกเปล่ียน
ความคิดในการอนุรักษ์ป่าต้น
น้ า

ร้อยละ 60 
สามารถ
แก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าใน
ฤดูแล้ง

1. ประชาชน/
เยาวชน ร่วม
ระดมความคิด   
2. มีฝายชะลอ
น้ าเกิดข้ึนท่ีป่า
ต้นน้ า      
3. ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
ของประชาชน
ลดลง

กอง
การศึกษา

2 โครงการเยาวชน 
ประชาชน ร่วมใจ
อนุรักษ์พิทักษ์ป่าต้น
น้ า ต าบลควนกาหลง

1. จัดกิจกรรมการอบรม/
แลกเปล่ียนความคิดใน
การอนุรักษ์ป่าต้นน้ า      
2. จัดกิจกรรมการท าฝาย
ชะลอน้ าท่ีต้นน้ าเพ่ือ
ป้องกันการขาดแคลนน้ า

รวม  จ านวน   6   โครงการ

 2.4 แผนงานการเกษตร

โครงการก่อสร้างทาง
เท้าเข้าน้ าตกสายใจ  
หมู่ท่ี 6

สถานท่ีท่องเท่ียวได้รับการ
พัฒนาให้ มีความปลอดภัย 
สะดวก

ก่อสร้างทางเท้าเข้าสู่
แหล่งท่องเท่ียวน้ าตกสาย
ใจตามแบบท่ีอบต.ก าหนด

 จ านวนทางเท้า
เข้าน้ าตกสายใจ
เพ่ิมข้ึน

สถานท่ี
ท่องเท่ียว
สะอาดสวยงาม
 พร้อมบริการ
นักท่องเท่ียว
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

  -           30,000   -   -   - ร้อยละ 60 
ของการบุกรุก
ป่าลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการอบรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
การอนุรักษ์และ
บริหารจัดการป่า
ชุมชนต าบลควน
กาหลง

เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในแลกเปล่ียนความคิดในการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการป่า
ชุมชนต าบลควนกาหลง

จัดกิจกรรมการอบรม
แลกเปล่ียนความคิดใน
การอนุรักษ์และบริหาร
จัดการป่าชุมชนของแต่
ละพ้ืนท่ี

1. ป่าไม้ถูกบุก
รุกน้อยลง
2. แกนน า
อนุรักษ์ป่ามี
ความเข็มแข็ง
เพ่ิมข้ึน    
3. มีการบริหาร
จัดการป่าชุมชน
อย่างเป็นระบบ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบัติ
 ครบ 70 ปี และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรง
เจริญ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 
84 พรรษา ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าและป่า เพ่ือ
การส านึกของประชาชน
ในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
โดย
ถือ ปฏิบัตตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0801.2/ว
1060 ลงวันท่ี 31
พฤษภาคม 2559

          20,000                   -                     -                     -                     -   กอง
สาธารณสุขฯ

 90,000  90,000  60,000  60,000  60,000

4 โครงการ " รักน้ า รัก
ป่า รักแผ่นดิน"

1. จัดกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้ทดแทนในพ้ืนท่ีป่า
ท่ีบุกรุก                      
  2. จัดกิจกรรมการ
พัฒนาภูมิทัศน์สองข้าง
ทางของแต่ละหมู่บ้านใน
พ้ืนท่ีต าบลควนกาหลง

มีพ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ี 
ต าบลควน
กาหลง จ านวน 
1 แห่ง

ประชาชนส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระ
นางเจ้า ฯ พระ
บรมราชินี นาถท่ี
ทรงห่วงใย
ทรัพยากรธรรม
 ชาติต้นน้ าล า
ธาร และ
ทรัพยากรป่าไม้,
 มี
พ้ืนท่ีสีเขียวในท่ี
สาธารณะเพ่ิม
มากข้ึน

รวม  จ านวน   4   โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

          30,000           30,000           30,000           30,000           30,000 กอง
สาธารณสุขฯ

          30,000           30,000           30,000           30,000           30,000 กอง
สาธารณสุขฯ

1 โครงการชุมชนร่วมใจ
ลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือน

 เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก
และรู้จักใช้ประโยชน์จาก
ส่ิงของเหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่า
และมีส่วนร่วมในการลด
ปริมาณขยะของชุมชน

 จัดกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้การใช้ประโยชน์
จากวัสดุในครัวเรือนอย่าง
คุ้มค่าและการประดิษฐ์
ส่ิงของจากของเหลือใน
ครัวเรือน

ร้อยละ 60 
ของปริมาณขยะ
จากครัวเรือน
ลดน้อยลง

1. ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิต
ประจ าวันได้   
2. ปริมาณขยะ
จากครัวเรือน
ลดลงน้อย

 2.5 แผนงานสาธารณสุข

2 โครงการพัฒนา
ธนาคารขยะรีไซเคิล
ประจ าหมู่บ้าน ต าบล
ควนกาหลง

เพ่ือพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการธนาคารขยะรีไซเคิล
ประจ าหมู่บ้านของคณะท างาน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและ
ประชาชนในชุมชนให้
ความส าคัญในการคัดแยกขยะ
จากครัวเรือนเพ่ือเป็นการลด
ปริมาณขยะท่ีต้นทาง

1. จัดกิจกรรมการอบรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้แก่
คณะท างานธนาคารขยะฯ
เก่ียวกับการบริหารการ
จัดการธนาคารขยะรี
ไซเคิลประจ าหมู่บ้านของ
แต่ละหมู่บ้าน              
2. จัดกิจกรรมรณรงค์
การคัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน 3. จัดกิจกรรม
ขยะอันตรายมีค่า

ร้อยละ 90 
ของประชาชน
ในหมู่บ้านเป็น
สมาชิกธนาคาร
ขยะรีไซเคิล
ประจ าหมู่บ้าน

1. คณะท างาน
ธนาคารขยะรี
ไซเคิลประจ า
หมู่บ้านมีความรู้
และทักษะการ
บริหารธนาคาร
ฯมากข้ึน        
 2. ปริมาณขยะ
จากครัวเรือน
ลดน้อยลง
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

        400,000         400,000         400,000         400,000         400,000

 460,000  460,000  460,000  460,000  460,000

1,790,000    1,572,000    1,542,000    2,060,000    760,000       

400,000 - - - 400,0001 โครงการมุมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยให้ครบท้ัง 4 ด้าน

ร้อยละ100ของ
เด็กได้รับประ
โยขน์

ศพด/ศดม มี
ห้องเรียนรู้
ส าหรับเด็ก

กอง
การศึกษาฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม  จ านวน    3   โครงการ

         รวม ยุทธศาสตร์ท่ี  2    จ านวน  15  โครงการ

3
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี : 3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติติดอย่างย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  : 6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    3.1 แผนงานการศึกษา

3 โครงการจัดการขยะ
มูลฝอยและฝังกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาล

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ก าจัดขยะมูลฝอย                
  2. เพ่ือยืดอายุการใช้งานบ่อ
ฝังกลบขยะ                      
3. เพ่ือป้องกันผลกระทบด้าน
มลภาวะท่ีจะมีต่อชุมชน
ใกล้เคียงท้ังทางน้ าและทาง
อากาศ

1. ก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานท่ี
ก าจัดขยะมูลฝอย โดย
การด าเนินการจ้างเหมา
จัดการขยะอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลและบดอัดขยะ
ตกค้างสะสมและขยะใหม่
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพ  
ของระบบจัดการขยะเพ่ือ
ยืดอายุบ่อฝังกลบ โดยถม
ดันดินโดยรอบบ่อ

ร้อยละ 100 
ของขยะท่ีเกล่ีย
ลงบ่อขยะ

1. ขยะได้โดย
ก าจัดอย่างถูกวิธี
 2. สามารถ
ป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อ

จัดท าห้องเรียนบูรณาการ
เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ และ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย ณ ศพด . 
อบต.ควนกาหลงท้ัง 10 
แห่ง
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

3 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

 

4 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

 
5  2,500,000  -    -    -    -   โครงการก่อสร้างศูนย์

อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามัสยิดธรรม
ประทีป หมู่ท่ี10

เพ่ือให้มีศูนย์อบรมเด็ก่อน
เกณฑ์ประจ ามัสยิดมีอาคาร
ท่ีม้ันคง แข็งแรง เอ่ือต่อการ
จัดการศึกษา

ก่อสร้างอาคารศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ประจ า
มัสยิด จ านวน 1 หลัง 
ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด

จ านวนอาคาร
ศดม.

ศดม.มีอาคารท่ี
ม่ันคง แข็งแรง
เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา

กอง
การศึกษา 
กองช่าง

2 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

เพ่ือให้เด็กได้แสดง
ความสามารถในทาง
สร้างสรรค์ และเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง

จัดกิจกรรมวันเด็กปีละ 1
 คร้ัง

ร้อยละ95ของ
เด็กได้รับประ
โยขน์

เด็กกล้า
แสดงออก
ในทาง
สร้างสรรค์และ
เกิดความภาค
ภูมืใจในตนเอง

กอง
การศึกษาฯ

โครงการแสดง
นิทรรศการผลงาน
และความสามารถ
เด็กก่อนวัยเรียน

เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จัดกิจกรรมแสดง
นิทรรศการผลงานและ
ความสามารถเด็กก่อนวัย
เรียนปีละ 1 คร้ัง

ร้อยละ95ของ
เด็กได้รับประ
โยขน์

ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้
รับทราบข้อมูล
และผลการจัด
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

กอง
การศึกษา

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติม
ศูนย์พัฒนาด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในพ้ืนท่ี

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มี
อาคารเรียนม่ันคง แข็งแรง
และมีพ้ืนท่ีใช้สอยเพียงพอ

ปรับปรุง/ซ่อมแซมทุก
ศูนย์ฯท่ีมีสภาพช ารุด      
 ต่อเติมศูนย์ ให้มีพ้ืนท่ีใช้
สอยเพียงพอ ปีละ 1 ศูนย์

ร้อยละ 100
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ 
มีสถานท่ี
เหมาะสมในการ
เรียนการสอน

กอง
การศึกษา 
กองช่าง
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

6  -    -    -    250,000  250,000

7 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

 

8  2,000,000  -    -    500,000  -   

โครงการก่อสร้างร้ัว
ศูนย์พัฒนาด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในพ้ืนท่ี

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีความ
ปลอดภัยและป้องกัน
ทรัพย์สินสูญหาย

ก่อสร้างร้ัวศูนย์ฯ จ านวน
 2 ศูนย์ ศพด.บ้านพรุ  
หมู่ท่ี 5  และศพด.สตูลพิ
ปูนล้นเกล้า ม.9

ร้อยละ 100
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กนักเรียนมี
ความปลอดภัย
และทรัพย์สินไม่
สูญหาย

กอง
การศึกษา 
กองช่าง

โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงภูมิทัศน์

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มี
ภูมิทัศน์ร่มร่ืน สวยงามเอ้ือต่อ
การจัดการศึกษา

ก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์ฯ ปีละ 2 ศูนย์

ร้อยละ100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

เพ่ือให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์มีภูมิ
ทัศน์ร่มร่ืน  
สวยงาม เอ้ือต่อ
การจัดการศึกษา

กอง
การศึกษา

โครงการจัดซ้ือ/
ซ่อมแซมเคร่ืองเล่น
สนาม เคร่ืองเล่น
กลางแจ้ง

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มี
เคร่ืองเล่นสนามเพียงพอ

-จัดซ้ือเคร่ืองเล่น ศูนย์ละ
 5 ช้ิน                       
 -ซ่อมแซมเคร่ืองเล่นท่ี
ช ารุดให้ใช้งานได้ตามปกติ

ร้อยละ100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์มี
เคร่ืองเล่น
เพียงพอท่ี
ปลอดภัยส าหรับ
เด็ก

กอง
การศึกษา
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

9 816,000 799,000 800,000 800,000 800,000

10 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

 

11 2,900,000 2,894,700 2,900,000 2,900,000 2,900,000

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (วัสดุ
การศึกษา)

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มี
วัสดุการศึกษา  ส่ือการเรียน
การสอนเพียงพอ

จัดซ้ือวัสดุการศึกษา ส่ือ
การเรียนการสอนให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก/ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
อย่างเพียงพอ

ร้อยละ100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์มี
วัสดุการศึกษา
ส่ือการเรียนการ
สอนเพียงพอ

กอง
การศึกษา

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มี
วัสดุ เช่น วัสดุไฟฟ้า วัสดุงาน
บ้านงานครัว ฯลฯ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน อย่างเพียงพอ

จัดซ้ือวัสดุ เช่น วัสดุไฟฟ้า
งานบ้านงานครัว ฯลฯ 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง

ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์มี
วัสดุสนับสนุน
การจัดการเรียน
การสอนเพียงพอ

กอง
การศึกษา

โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม)

เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน
และระดับประถมศึกษาได้
บริโภคอาหารเสริม(นม) 
อย่างเพียงพอ

จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับนักเรียน
ทุกคน ภาคเรียนละ 1
 คร้ัง

ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กก่อนวัย
เรียนและและ
ระดับ
ประถมศึกษาได้
บริโภคอาหาร
เสริม(นม)อย่าง
เพียงพอ

กอง
การศึกษา
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

12 2,350,000 2,303,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000

13 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

 
14  -   100,000 100,000 100,000 100,000

15 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

16  -   60,000 60,000 60,000  -   

 

โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นทุกศูนย์ให้
ปลอดภัยได้มาตรฐาน

ร้อยละ 100
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กมีความ
ปลอดภัยในการ
ท ากิจกรรม
กลางแจ้ง

กอง
การศึกษา

โครงการจัดหา
บุคลากรสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน

จัดหาบุคลากรสนับสนุน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น คนสวน  
แม่บ้าน

ร้อยละ 100   
 ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

การด าเนินของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน

กอง
การศึกษา

โครงการอาหาร
กลางวัน

เพ่ือให้เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน
เพียงพอ

จัดจ้างประกอบอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียน
ทุกคนภาคเรียนละ 1 คร้ัง

ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กนักเรียนทุก
คนมีการ
เจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย

กอง
การศึกษา

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก

เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ 
ความสามารถ ในการจัดการ
เรียนการสอนเต็มศักยภาพ

จัดส่งครูผู้ดูแลเข้ารับการ
อบรมอย่างน้อยคนละ     
 2 คร้ัง /ปี

ร้อยละ90ของ
เด็กและ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ครูผู้ดูแลเด็ก มี
ความรู้ 
ความสามารถ 
ในการจัดการ
เรียนการสอน 
เต็มศักยภาพ

กอง
การศึกษา

โครงการแข่งขัน
ทักษะ/กีฬาสีเด็กเล็ก

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
ผ่านประสบการณ์ตรง

จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
เด็กเล็ก/กีฬาสีเด็กเล็ก ปี
ละ 1 คร้ัง

ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กมีพัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้าน จาก
ประสบการณ์ตรง

กอง
การศึกษา
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

17  -    -    -    2,000,000  -   

18  -    -    -    -    50,000

19                   -                     -                     -                     -           200,000

โครงการ Language 
Summer Camp

เพ่ือให้เด็กได้มีทักษะ  ความรู้
ภาษาต่างประเทศจาก
ประสบการณ์ตรงให้แก่เด็ก
นักเรียน

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
สนทนาภาษาต่างประเทศ 
เช่น อังกฤษ  มลายูและ
ฝึกการใช้ภาษาจาก
ประสบการณ์ตรง

ร้อยละ 85  
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กมีทักษะ 
ความรู้ภาษา  
ต่างประเทศ
จาก
ประสบการณ์ตรง

กอง
การศึกษา

โครงการก่อสร้างศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน     
หมู่ท่ี 5

ก่อสร้าง/จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน  ห้องสมุดประชาชน

ได้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
เป็นห้องสมุดประชาชน

มีศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชน  
นักเรียน      
นักศึกษา ใน
หมู่บ้านต่างๆ มี
ท่ีอ่าน หนังสือ
และห้องสมุดท่ี
ได้มาตรฐาน มี
ความสะดวก
และสบาย

กอง
การศึกษา

ก่อสร้างหรือจัดต้ัง
ห้องสมุดประชาชน/
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พร้อมอุปกรณ์

เพ่ือให้ประชาชน มีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีสามารถศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง

ก่อสร้างหรือพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน/ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนอย่างน้อย
 1 แห่ง

ร้อยละ 90   
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
สามารถศึกษา
หาความรู้ตาม
ความสนใจได้
ด้วยตนเอง

กอง
การศึกษา  
 กองช่าง
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

 20,000  20,000  20,000  20,000

21  5,500,000  4,164,000  5,500,000  5,500,000  5,500,000 กอง
การศึกษา

22 480,000 542,300 550,000 550,000 550,000

โครงการจัดอาหาร
กลางวัน

เพ่ือให้เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล
 - ป.6 ของโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.เพ่ือ
จัดท าอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล
 - ป.6 ภาคเรียนละ 1 คร้ัง

ร้อยละ 100
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กนักเรียนช้ัน
อนุบาล - ป.6 
ของโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ทุก
คนมีการ
เจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย

โครงการอาหารเสริม 
(นม)

เพ่ือให้เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล
 - ป.6 ของโรงเรียนกลุ่ม 5  
ประชารัฐ

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนกลุ่ม 5 ประชารัฐ
 เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาล-ป.6  ภาคเรียนละ
 1 คร้ัง

ร้อยละ 100   
 ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กนักเรียนช้ัน
อนุบาล - ป.6 
ของโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ทุก
คนมีการ
เจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย

กอง
การศึกษา

20 โครงการเย่ียมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในพ้ืนท่ี

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมา
สามารถจัดการศึกษาได้
มาตรฐาน

จัดกิจกรรมออกเย่ียม
ศูนย์ฯ ตรวจติดตาม
แนะน าการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามาตรฐาน

 20,000 ร้อยละ100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

ศพด.จัด
การศึกษาได้
มาตรฐาน

กอง
การศึกษา
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

23 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

24  -    70,000  70,000  70,000  70,000

ส่งเสริม/สนับสนุน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนในเขตต าบล

เพ่ือให้กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนใน
ต าบลมีความหลากหลายหรือ
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง

ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนในเขต
ต าบล อย่างน้อยปีละ 1 
กิจกรรม

ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

กิจกรรมการ
จัดการเรียนการ
สอนของ
โรงเรียนใน
ต าบลมีความ
หลากหลาย เด็ก
ได้รับ
ประสบการณ์ตรง

กอง
การศึกษา

จ านวน 1 คร้ัง
 /ปี

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  
คณะกรรมการศูนย์ และ
บุคลากรอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
ไม่น้อยกว่า  45  คน 
ได้รับการฝึกอบรม  และ
ศึกษาดูงาน การด าเนิน
กิจการ   ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน

กอง
การศึกษา

 1. เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก คณะกรรมการศูนย์ 
บุคลากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
เห็นถึงความส าคัญของการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย
และการพัฒนาคุณภาพไปสู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และ
ได้มาตรฐาน

โครงการฝึกอบรม
และน าครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก 
คณะกรรมการศูนย์ฯ 
และ บุคลกรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง  ศึกษาดูงาน
 การด าเนินกิจการ
ของศพด.ท่ีได้
มาตรฐาน

ผู้เข้ารับการ
อบรม 1. เห็น
ถึงความส าคัญ
ของการ
ด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
การอบรมเล้ียงดู
เด็กปฐมวัยและ
การพัฒนา
คุณภาพไปสู่
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่และ
ได้มาตรฐาน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก และ
คณะกรรมการศูนย์ บุคลากร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านวิชาการ
3. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่คู่
ชุมชน
4. เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก และคณะกรรมการศูนย์  
บุคลากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  มี
ความรู้ท่ีจ าเป็นในการส่งเสริม
พัฒนาการศึกษา และปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง

2.มีศักยภาพ
และ มี
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน
ด้านวิชาการ
-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลควน
กาหลง 3.เกิด
เครือข่ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
น่าอยู่คู่ชุมชน
 4.  มีความรู้ท่ี
จ าเป็นในการ
ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา และ
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

25  -    94,000  96,000  100,000  100,000

26  -    94,000  96,000  100,000  100,000

27  -    141,000  144,000  150,000  150,000โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
(เคร่ืองแบบนักเรียน)

เพ่ือให้นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ มีชุดเคร่ืองแบบ
นักเรียน  และแต่งเคร่ืองแบบ
มาเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย

 จัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน
ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์

ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ 
มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
อย่างเพียงพอ

กอง
การศึกษา

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อุปกรณ์
การเรียน)

 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มี
อุปกรณ์การเรียนส าหรับการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ

 จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ 
มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
อย่างเพียงพอ

กอง
การศึกษา

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(หนังสือ
เรียน)

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มี
หนังสือส าหรับการเรียนการ
สอน

จัดซ้ือหนังสือเรียนให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ 
มีหนังสือ
ส าหรับการ
เรียนการสอน
อย่างเพียงพอ

กอง
การศึกษา
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

28  -    202,100  205,000  210,000  210,000

29  879,000  -    -    -   กอง
การศึกษาการศึกษา

30  -    -    -    150,000  150,000

 18,575,000  12,214,100  13,621,000  16,540,000  14,630,000

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน)

เพ่ือให้นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ มีพัฒนาการสมวัย

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ให้กับนักเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง

ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ 
มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
อย่างเพียงพอ

กอง
การศึกษา

โครงการต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านซอย 7 
ต าบลควนกาหลง 
อ าเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล

เพ่ือให้นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านซอย 7 มีพ้ืนท่ีใช้
สอยอาคารเพียงพอ เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน

ต่อเติมอาคารศุนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านซอย 7 
ต าบลควนกาหลง อ าเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล

โครงการให้
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือ
นักเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม  จ านวน  30  โครงการ

เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาหรือ
นักเรียนซ่ึงเป็นผู้ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส

นักศึกษาหรือนักเรียนท่ีมี
ภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนท่ี
ต าบลควนกาหลง
ระยะเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าหน่ึงปี

ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

นักศึกษาหรือ
นักเรียนซ่ึงเป็น
ผู้ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาสใน
พ้ืนท่ีต าบลควน
กาหลง

กอง
การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ 
มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
อย่างเพียงพอ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

1  -   100,000 100,000 100,000 100,000

2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

4  -    -   300,000 300,000 300,000

โครงการพบปะเย่ียม
เยียนผู้น าศาสนา และ
 ประชาชนในเดือน
รอมฏอน

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม ร่วมกัน
ท านุบ ารุงศาสนา

-จัดกิจกรรมงานฮารีรายอ
สัมพันธ์สมานฉันท์ชุมชน 
ปีละ 1 คร้ัง

ร้อยละ 85  
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

สถาบันศาสนา
ได้รับการท านุ
บ ารุง อยู่คู่ชุมชน

กอง
การศึกษา

สถาบันศาสนา
ได้รับการท านุ
บ ารุง อยู่คู่ชุมชน

กอง
การศึกษา

 3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานเมาลิดกลาง
ต าบลควนกาหลง

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม ร่วมกัน
ท านุบ ารุงศาสนา

จัดงานเมาลิดกลาง ปีละ 
1 คร้ัง

ร้อยละ 85  
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

งานประเพณีลอย
กระทง

-เพ่ือสืบสานงานประเพณีลอย
กระทง ให้อยู่คู่ชุมชนตลอดไป

-จัดกิจกรรมสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง ปีละ
 1 คร้ัง

ร้อยละ 70
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประเพณีลอย
กระทง อยู่คู่
ชุมชนตลอดไป

กอง
การศึกษา

ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา เทศกาล
เข้าพรรษา

-เพ่ือสืบสานงานเทศกาล
เข้าพรรษา ให้อยู่คู่ชุมชน
ตลอดไป

-จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
เทศกาลเข้าพรรษา ปีละ 
1 คร้ัง

ร้อยละ 70 ของ
เด็กและ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

กิจกรรมเทศกาล
เข้าพรรษา อยู่คู่
ชุมชนตลอดไป

กอง
การศึกษา
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

5  -    -   100,000 100,000 100,000

6  -    -    -    -  500,000

7  -    -    -    100,000  -   

 

งานประเพณีรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ

-เพ่ือสืบสานงานประเพณีรด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุ ให้อยู่คู่
ชุมชนตลอดไป

-จัดกิจกรรมสืบสานงาน
ประเพณีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ ปีละ 1 คร้ัง

ร้อยละ 70
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประเพณีรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ 
อยู่คู่ชุมชน
ตลอดไป

กอง
การศึกษา

โครงการมรดกทาง
วัฒนธรรม

เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหา
ความรู้เก่ียวกับประเพณี 
วัฒนธรรม ศิลปะ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน จากข้อมูล เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ท่ีมีการเก็บสะสม 
หรือจัดแสดงไว้

เก็บรวบรวมเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ ท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมให้คนรุ่นหลัง
ได้ศึกษาการเรียนรู้   
พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2

ร้อยละ 75
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

คนรุ่นหลังมี
ความรู้มีความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ศิลปะ และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
จากข้อมูล 
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ท้ีมีการ
เก็บสะสมหรือ
จัดแสดงไว้

กอง
การศึกษา

โครงการจัดต้ังศูนย์
การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม

เพือให้มีแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมชุมชน

จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
ต าบล จ านวน 1 แห่ง  
(ตามแบบอบต.ก าหนด)

ร้อยละ 70
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
สามารถศึกษา
หาความรู้
ทางด้าน
วัฒนธรรมจาก
แหล่งเรียนของ
ชุมชน

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 86 -



แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 87 -

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

8  -    -    50,000  -   

9  -    -    -    -    500,000

10  120,000  120,000  120,000  120,000  120,000

โครงการครูนอก
โรงเรียน

เพ่ือให้ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ได้เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้

จัดหาปราชญ์ชาวบ้าน ครู
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มา
ถ่ายทอด ความรู้ให้แก่
เยาวชน ประชาชน

ร้อยละ 75 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

เยาวชน 
ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และหวง
แหนประเพณี 
วัฒนธรรม 
ศิลปะ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
ของตนเอง

กอง
การศึกษา

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ชักพระ

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม ร่วมกัน
ท านุบ ารุงศาสนา

จัดกิจกรรมสืบสานงาน
ประเพณ๊ชักพระ ปีละ 1 
คร้ัง

ร้อยละ 75 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

-สถาบันศาสนา
ได้รับการท านุ
บ ารุง อยู่คู่ชุมชน

กอง
การศึกษา

โครงการจัดต้ังศูนย์
การเรียนรู้ทางศาสนา
ต าบลควนกาหลง

เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ทาง
ศาสนาของชุมชน

จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้
ทางศาสนาของต าบล 
จ านวน 1 แห่ง  ณ วัด
ควนกาหลง  หมู่ท่ี 7

ร้อยละ 75 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชน
สามารถศึกษา
หาความรู้ทาง
ศาสนาจาก
แหล่งเรียนรู้ของ
ชุมขน

กอง
การศึกษา
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

11  -    -  -  200,000  -   กอง
การศึกษา

12 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

13 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

 520,000  620,000  1,070,000  1,320,000  2,020,000

  19,095,000   12,834,100   14,691,000   17,860,000   16,650,000

กอง
การศึกษา

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน ประชาชน 
กีฬากาหลงเกมส์

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
 มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
และพัฒนาทักษะ ฝีมือการ
เล่นกีฬาให้สูงข้ึน

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอควนกาหลง เพ่ือจัด
โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน  ประชาชนกีฬา
กาหลงเกมส์

ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรงและ
พัฒนาทักษะ
ฝีมือการเล่น
กีฬาให้สูงข้ึน

กอง
การศึกษา

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมให้กับกลุ่ม
องค์กรต่างๆ

เพ่ือให้กลุ่ม องค์กรได้ด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรม  ประเพณี ศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
กลุ่ม องค์กร เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ปีละ
 1 กิจกรรม

ร้อยละ 70    
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

วัฒนธรรม  
ประเพณี  ศิลปะ
 และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินได้รับ
การสืบทอดอยู่
คู่ชุมชน

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางศาสนา
ให้กับวัด มัสยิด

เพ่ือให้สถาบันศาสนาได้
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
เร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม และ
การท านุบ ารุงศาสนา

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
วัด หรือมัสยิด  เพ่ือใช้
ส าหรับจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  และการท านุ
บ ารุงศาสนาอย่างน้อยปี
ละ 1 กิจกรรม

ร้อยละ 95  
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ร่วมกันท านุ
บ ารุงศาสนา  
อยู่คู่ชุมชน
ตลอดไป

รวม  จ านวน 13 โครงการ

         รวม ยุทธศาสตร์ท่ี  3    จ านวน   42  โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการติดต้ังระบบ
เสียงตามสาย หมู่ท่ี 1

 -    217,800  -    -    -   ระบบเสียงตาม
สาย หมู่ท่ี 1

1.ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจาก
ส่วนราชการ
อย่างท่ัวถึง

ส านักงาน
ปลัดฯ

2.หมู่บ้าน
สามารถขยาย
ขีด
ความสามารถ
ในการรับรู้
ข้อมูลจากส่วน
ราขการให้
ประชาชนทุก
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

3.หมู่บ้าน
สามารถพัฒนา
ช่องทางการ
ส่ือสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีทราบ
เพ่ิมข้ึน

4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

4 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  : 3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  : 6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข
  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. ติดต้ังล าโพงฮอร์น 
ขนาดปากฮอร์น 20 
น้ิว จ านวน 15 ชุด   
2. เดินสายสัญญาณ 
ยาวไม่น้อยกว่า 
2,900                 
 3. ติดต้ังระบบ
กระจายเสียง จ านวน 
1 แห่ง

1.ขยายขีดความสามารถ
ในการรับรู้ข้อมูลจากส่วน
ราชการให้กับประชาชน
ทุกพ้ืนท่ี                     
2.พัฒนาการส่ือสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ           
3.เพ่ิมช่องทางการแจ้ง
เตือนภัยท่ีรวดเร็ว ฉับไว  
 4.เพ่ือขยาย ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ระบบหอ
กระจายข่าว/เสียงตาม
สายประจ าหมู่บ้าน        
5.เพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้
เกิดมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนด้านข่าวสารและ
ข้อมูลรัฐบาล
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

4.หมู่บ้าน
สามารถเพ่ิม
ช่องทางการแจ้ว
เตือนภัยท่ี
รวดเร็ว ฉับไว

2 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านหมู่ท่ี 4

 -    121,700  -    -    -   1.หอกระจาย
ข่าว สูง 10.00 
เมตร
 2.ระบบ
อุปกรณ์ 
ควบคุมหอ
กระจายข่าว

ส านักงาน
ปลัดฯ

1.ขยายขีดความสามารถ
ในการรับรู้ข้อมูลจากส่วน
ราชการให้กับประชาชน
ทุกพ้ืนท่ี                    
2.พัฒนาการส่ือสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ           
3.เพ่ิมช่องทางการแจ้ง
เตือนภัยท่ีรวดเร็ว ฉับไว

1.ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจาก
ส่วนราชการ
อย่างท่ัวถึง    
 2.หมู่บ้าน
สามารถขยาย
ขีด
ความสามารถ
ในการรับรู้
ข้อมูลจาก
ส่วนราชการ

1.ก่อสร้างเสาโครง
เหล็กสูง 10 เมตร     
 จ านวน 1 ต้น 
2. ติดต้ังระบบ
กระจายเสียงจ านวน  
1 ชุด    3. ติดต้ัง
ล าโพงฮอร์น ขนาด
ปากฮอร์น 20 น้ิว 
จ านวน 4 ตัว
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

4.พัฒนาการส่ือสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ3.เพ่ิม
ช่องทางการแจ้งเตือนภัย
ท่ีรวดเร็ว ฉับไว             
 5.เพ่ือขยาย ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ระบบหอ
กระจายข่าว/เสียงตาม
สายประจ าหมู่บ้าน        
6.เพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้
เกิดมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนด้านข่าวสารและ
ข้อมูลรัฐบาล

ให้ประชาชน
ทุกพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ   
 3.หมู่บ้าน
สามารถ
พัฒนาช่อง
ทางการ
ส่ือสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีทราบ
เพ่ิมข้ึน        
 4.หมู่บ้าน
สามารถเพ่ิม
ช่องทางการ
แจ้วเตือนภัย
ท่ีรวดเร็ว ฉับไว
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

3 โครงการติดต้ังระบบ
เสียงตามสาย หมู่ท่ี 
10

 -    228,700  -    -    -   ระบบเสียงตาม
สาย หมู่ท่ี 10

1.ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากส่วน
ราชการอย่างท่ัวถึง

ส านักงาน
ปลัดฯ

2.หมู่บ้าน
สามารถขยายขีด
ความสามารถใน
การรับรู้ข้อมูล
จากส่วนราขการ
ให้ประชาชนทุก
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

3.หมู่บ้าน
สามารถพัฒนา
ช่องทางการ
ส่ือสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีทราบเพ่ิมข้ึน

4.หมู่บ้าน
สามารถเพ่ิมช่อง
ทางการแจ้ว
เตือนภัยท่ีรวดเร็ว
 ฉับไว

1.ขยายขีดความสามารถใน
การรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการ
ให้กับประชาชนทุกพ้ืนท่ี     
2.พัฒนาการส่ือสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ                             
 3.เพ่ิมช่องทางการแจ้งเตือน
ภัยท่ีรวดเร็ว ฉับไว             
4.เพ่ือขยาย ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ระบบหอกระจาย
ข่าว/เสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน5.เพ่ือสร้างการเรียนรู้
ให้เกิดมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนด้านข่าวสารและข้อมูล
รัฐบาล

1. ติดต้ังล าโพงฮอร์น 
ขนาดปากฮอร์น 20 น้ิว 
จ านวน 19 ชุด            
2. เดินสายสัญญาณยาว
ไม่น้อยกว่า 2,800 เมตร
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

4 โครงการก่อสร้างป้าย
ท่ีท าการ อบต.ควน
กาหลง พร้อมปรับ
พ้ืนท่ี และปรับปรุง
ภูมิทัศน์

เพ่ือให้มีสป้ายท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลควน
กาหลง และปรับพ้ืนท่ีภูมิทัศน์ 
ให้มีความเรียบร้อยสวยงาม

ก่อสร้างป้ายท่ีท าการ 
อบต.ควนกาหลง พร้อม
ปรับพ้ืนท่ี และปรับปรุง
ภูมิทัศน์

 -    -   500,000  -    -   ป้ายท่ีท าการ 
อบต.ควน
กาหลงและปรับ
พ้ืนท่ีพร้อมภูมิ
ทัศน์

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวกในการมา
ใช้บริการ หรือ
ติดต่อกับอบต.ค
วนกาหลง

ส านักงาน
ปลัดฯ

5  -    -    8,500,000  -    -   

6  -    -    -   1,500,000  -   

โครงการก่อสร้าง
อาคารห้องประชุม
ประชาคมและกิจการ
สภา อบต.ควนกาหลง

โครงการก่อสร้าง
อาคารจัดเก็บรายได้
และแผนท่ีภาษี

ก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2
 ช้ัน ขนาดกว้าง 15 
เมตร ยาว 35 เมตร 
ตามท่ีอบต.ก าหนด

ก่อสร้างอาคารจัดเก็บ
รายได้และแผนท่ีภาษี 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต ก าหนด

เพ่ือให้มีสถานท่ีประชุม
เพียงพอและได้มาตรฐาน
ระดับต าบล/อ าเภอ

เพ่ือให้มีสถานท่ีท างานด้าน
การจัดเก็บรายได้และแผนท่ี
ภาษี เป็นสัดส่วนเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

มีอาคารจัดเก็บ
รายได้และแผน
ท่ีภาษี จ านวน 1
 หลัง

มีอาคารอาคาร
จัดเก็บรายได้
และแผนท่ีภาษี 
เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่
ผู้มาใช้บริการ

มีอาคารห้อง
ประชุม จ านวน
 1 หลัง

มีอาคารห้อง
ประชุม ท่ีได้
มาตรฐาน 
เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรม 
และมีสถานท่ี
ท างานของงาน
กิจการสภา

ส านักงาน
ปลัดฯ

ส านักงาน
ปลัดฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

7 โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
 (โรงปุ๋ย)

เพ่ือปรับปรุงอาคาร ในการใช้
เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุและจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ อบต ควน
กาหลง

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์
 (โรงปุ๋ย) จ านวน 1 หลัง
ตามแบบแปลนท่ี อบต 
ก าหนด

 -    -    500,000  -    -   ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์
 (โรงปุ๋ย) จ านวน
 1 หลัง

มีอาคาร ในการ
ใช้เป็นโรงเรียน
ผู้สูงอายุและจัด
กิจกรรมต่างๆ 
ของ อบต ควน
กาหลง

ส านักงาน
ปลัดฯ

8 โครงการติดต้ังระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV
 บริเวณรอบอาคาร
ส านักงาน

เพ่ือความปลอดภัยและการ
ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ส านักงาน อบต ควน
กาหลง จ านวน 8 จุด 
ตามแบบ อบต.ก าหนด

 -    500,000  -    -    -   ติดต้ังระบบ
กล้องวงจรปิด 
จ านวน 8 จุด

ส านักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควน
กาหลงมีความ
ปลอดภัยท้ังชีวิต

ส านักงาน
ปลัดฯ

และทรัพย์สิน
รวมท้ังสามารถ
ดูแลความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยได้ดี
ย่ิงข้ึน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณพ้ืนท่ี
 ส่วนราชการ (อบต.ค
วนกาหลง)

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
และการดูแลความเรียบร้อย
โดยรอบอาคารท่ีท าการ

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณพ้ืนท่ี ส่วนราชการ 
(อบต.ควนกาหลง)
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด

 -    200,000  -    -    -   ส านักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควน
กาหลงมีความ
ปลอดภัยท้ังชีวิต

ส านักงาน
ปลัดฯ

และทรัพย์สิน
รวมท้ังสามารถ
ดูแลความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยได้ดี
ย่ิงข้ึน

 -    1,268,200  9,500,000  1,500,000  -   รวม  จ านวน 9 โครงการ

ไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณพ้ืนท่ี 
ส่วนราชการ 
(อบต.ควน
กาหลง)
ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

1 ชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ 
จ านวน 30 ชุด

 -    -    105,000  -    105,000 อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนมีชุดฝึก
 ชุดปฏิบัติงาน
สวมใส่ขณะ
ปฏิบัติงาน

1.อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนมีชุดฝึก
และชุด
ปฏิบัติการสวม
ใส่ขณะปฏิบัติ

ส านักงาน
ปลัดฯ

2.การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

2  12,000  12,000  12,000  12,000  10,000

3  12,000  12,000  12,000  12,000  12,000

โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 
ชุดฝึกหรือชุด
ปฏิบัติการ 
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

ร้อยละ 50 
ลดลงของ
อุบัติเหตุ

ลดความสูญเสีย
และสถิติ
อุบัติเหตุทางถนน

ส านักงาน
ปลัดฯ

โครงการส่งเสริมการ
รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพ่ือป้องกันและลดปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

ประชาชนผู้ใช้รถสัญจรใน
พ้ืนท่ีต าบลควนกาหลง

ร้อยละ 50 
ลดลงของ
อุบัติเหตุ

ลดความสูญเสีย
และสถิติ
อุบัติเหตุทางถนน

 ส านักงาน
ปลัดฯ

     4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการส่งเสริมการ
รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

เพ่ือป้องกันและลดปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

ประชาชนผู้ใช้รถสัญจรใน
พ้ืนท่ีต าบลควนกาหลง

1.เพ่ือให้อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนมีชุดฝึกและ
ชุดปฏิบัติการสวมใส่ขณะ
ปฏิบัติหน้าท่ี                    
 2.เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

4  5,000  11,600  20,000  20,000  20,000

5  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000

6 โครงการทศวรรษ
แห่งความปลอดภัย
ทางถนน

เพ่ือเสริมสร้างวินัยการจราจร
ในการมีส่วนร่วมในการลด
ปัญหาจราจร

ตัวแทนเยาวชน 
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ควนกาหลง

 10,000  10,000  10,000  10,000  10,000 ร้อยละ 50 
ลดลงของ
อุบัติเหตุ

ลดความสูญเสีย
และสถิติ
อุบัติเหตุทาง
ถนนประชาชน
มีวินัยการจราจร

 ส านักงาน
ปลัดฯ

 5,000  5,000  5,000  5,000  5,000  ส านักงาน
ปลัดฯ

7 โครงการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย 100 
เปอร์เซ็น

เพ่ือเป็นการป้องปรามและ
ปลูกฝังวินัยจราจรให้กับผู้ขับข่ี
รถจักรยานยนต์

ประชาชนผู้ใช้รถสัญจรใน
พ้ืนท่ีต าบลควนกาหลง

ร้อยละ 50 
ลดลงของ
อุบัติเหตุ

ลดความสูญเสีย
และสถิติ
อุบัติเหตุทางถนน

 ส านักงาน
ปลัดฯ

โครงการส่งเสริม
เครือข่ายเพ่ือรณรงค์ 
ส่งเสริมความรู้ สู้ไฟป่า

เพ่ือรณรงค์เสริมสร้างความรู้
และมีส่วนร่วมในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่า

จัดอบรมผู้น าชุมชน และ
ตัวแทนประชาชน

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน์

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ในการ
ป้องกันอุบัติภัย
และปฎิบัติได้
อย่างถูกวิธีและ
มีประสิทธิภาพ

โครงการส่งเสริม
ความรู้และซักซ้อม
การปฏิบัติการ
ป้องกันอุบัติภัยใน
ชุมชน

เพ่ือป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

จัดอบรม ตัวแทนภาค
ประชาชนทุกหมู่บ้านใน
พ้ืนท่ีต าบลควนกาหลง

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน์

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ในการ
ป้องกันอุบัติภัย
และปฎิบัติได้
อย่างถูกวิธีและ
มีประสิทธิภาพ

ส านักงาน
ปลัดฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

8 เพ่ือเฝ้าระวังสาธารณภัย 
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
จากสภาวะภัยแล้ง

รณรงค์ป้ายประชาสัมพันธ์
 และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง

 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000 ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน์

ส านักปลัด

9  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000 ส านักปลัด

          20,000           20,000           20,000           20,000           20,000 กอง
สาธารณสุขฯ

ส านักปลัด

10 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันเด็กจมน้ า

1. เพ่ือให้เด็กอายุต่ ากว่า 15 
ปี มีความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันการจมน้ า

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียนในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
 2. จัดท าป้ายความรู้และ
ป้ายเตือนระวัง             
3. รณรงค์ป้องกันเด็ก
จมน้ า

เด็กอายุต่ ากว่า 
15 ปี จมน้ า
เสียชีวิตน้อย
กว่าปีท่ีผ่านมา
และไม่มีเด็ก
อายุต่ ากว่า 15 
ปี จมน้ า

1. เด็กอายุจ่ า
กว่า 15 ปี มี
ความรู้ และมี
ทักษะในการ
ว่ายน้ าเพ่ือเอา
ชีวิตรอด

โครงการเฝ้าระวังภัย
ในชุมชน ร่วมรณรงค์
ประหยัดน้ าใช้ พร้อม
ประสานใจต้านภัยแล้ง

สามารถ
ช่วยเหลือและบ
บรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่
ประชาชนผู้
เดือดร้อน ได้
ทันท่วงที

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกิจการและ
เครือข่าย อปพร.
อบต.ควนกาหลง

ให้สมาชิก อปพร.มี
ประสบการณ์ เข้าใจเก่ียวกับ
ภัยพิบัติ และสร้าง
ความสัมพันธ์ บูรณาการการ
ท างานร่วมกัน

อบรมให้ความรู้แก่ 
ตัวแทน อปพร.และ
การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี

ร้อยละ 100 
ของอปพร.ได้รับ
ผลประโยชน์

อปพร.มีความ
รู้ทันต่อ
สถานการณ์
และมีจิตส านึก
ในการช่วยเหลือ
สังคมส่วนรวม
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

11  -    -    -    -    700,000

 284,000  290,600  404,000  299,000  1,102,000

          15,000           15,000           15,000           15,000           15,000

          37,500           37,500           37,500           37,500           37,500

โครงการก่อสร้างศูนย์
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอบต.ควน
กาหลง

เพ่ือใช้เป็นศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ
อบต.ควนกาหลง

ก่อสร้างศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.ควนกาหลง ขนาด 
กว้าง 5X 15 เมตร ตาม
แบบท่ีอบต.ก าหนด

 จ านวน 1 
หลัง

มีศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยอบต.ค
วนกาหลง เพ่ือ
ความสะดวก
และคอยบริการ
ประชาชน

ส านักปลัดฯ

ส านักงาน
ปลัดฯ

2 โครงการฝึกอาชีพแก่
กลุ่มเส่ียงท่ีผ่านการ
อบรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

 น ากลุ่มเส่ียงท่ีผ่านการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาฝึก
อาชีพ

 จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ 
จ านวน 1 รุ่นๆละ 30 คน

 ร้อยละ100 
ของผู้เข้าร่วม
ได้รับประโยชน์

 ผู้ติด ผู้เสพและ
 กกลุ่มเส่ียงมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
เพ่ิมข้ึน

รวม   จ านวน  11  โครงการ

   4.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการส่งเสริมการ

ลดใช้พลังงานในชุมชน
 1.สร้างจิตส านึกในการลด
ใช้พลังงานในครัวเรือน    
2.สนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน            
      3.ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการใช้พลังงาน
ในครัวเรือนและชุมชน

 อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน 1 รุ่น จ านวน 
60 คน

 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม

 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับ
พลังงาน
ทดแทนและ
ปรับพฤติกรรม
การใช้พลังงาน
ได้อย่างถูกต้อง

ส านักงาน
ปลัดฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

 1.เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ  1.จัดกิจกรรมคาราวาน
เด็ก

          10,000           10,000           10,000           10,000           10,000  1.เด็กเกิดการ
เรียนรู้ เรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน  ปีละ 1 คร้ัง  2.ชุมชน
เล็งเห็นความ 2.เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญ

ท้องถ่ิน
 2.จัดกิจกรรมแก่เด็ก  ส าคัญในการ

พัฒนา แก่เด็กและเยาวชน  ประจ าศพด. และ ศดม.  เด็ก

 จ านวน10 ศูนย์

          10,000           10,000           10,000           10,000           10,000

   

 1.จัดอบรมให้ความรู้                   -           200,000         200,000         200,000         200,000  1.ผู้สูงอายุได้รับ

 2. จัดกิจกรรมสันทนาการ  ความรู้

 3. จัดศึกษาดูงานนอก  2.ผู้สูงอายุเกิด
การ สถานท่ี  แลกเปล่ียน
เรียนรู้

  และเช่ือม

 ความสัมพันธ์ 
ระหว่างกัน

3 โครงการคาราวาน
เสริมสร้างเด็ก

 ร้อยละ80ของ
เยาวชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักงาน
ปลัดฯ ฯ

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน

 1.เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน                    
2.เพ่ือให้เด็กเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้

 1.อบรมให้ความรู้แก่เด็ก
พร้อมศึกษาดูงาน         
2.ฝึกทักษะอาชีพแก่เด็ก

 ร้อยละ80ของ
เยาวชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักงาน
ปลัดฯ

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ
ต าบลควนกาหลง

 1.เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพ การออก
ก าลังกาย สิทธิ ตาม พรบ .ฯ

 ร้อยละ80ของ
ผู้สูงอายุเข้าร่วม
โครงการได้รับ
ประโยชน์

ส านักงาน
ปลัดฯ ฯ

 2.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
สันทนาการ                      
3.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
และสิทธิตาม พรบ.ฯ มี
กิจกรรมสันทนาการร่วมกัน 
สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

 1.เด็กเกิดการ
เรียนรู้           
 2.ชุมชน
เล็งเห็น
ความส าคัญใน
การพัฒนา เด็ก
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

          20,000           20,000           20,000           20,000           20,000  1.สตรีได้รับ 
ความรู้

 2.สตรีเกิดการ

 แลกเปล่ียน
เรียนรู้

  และเช่ือม

    ความสัมพันธ์

    ระหว่างกัน

 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ความรู้แก่ผู้ด้อยโอกาส

          15,000           15,000           15,000           15,000           15,000  1.ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับ ความรู้

 2.จัดกิจกรรมเช่ือมความ

 สัมพันธ์

   

   

 1.เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

          30,000           30,000           30,000           30,000           30,000  1.เกิดการ
แลกเปล่ียน

 2.รณรงค์ยุติการใช้ความ  เรียนรู้

 รุนแรงในครอบครัว/ชุมชน  2.ตระหนักถึง

 3.เสริมสร้างความเสมอภาค
ชายหญิง

 บทบาท
ครอบครัว

 3.ได้ท ากิจกรรม

 กลุ่มสัมพันธ์

7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชีวิตแก่
ผู้ด้อยโอกาสต าบล
ควนกาหลง

 ร้อยละ80ของ
ผู้ด้อยโอกาศ
ได้รับประโยชน์

ส านักงาน
ปลัดฯ

8 โครงการครอบครัว
สัมพันธ์

 ร้อยละ100
ของผู้เข้าร่วม
ได้รับประโยชน์

ส านักงาน
ปลัดฯ

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแก่สตรี
ต าบลควนกาหลง

 ร้อยละ80ของ
สตรีได้รับ
ประโยชน์

ส านักงาน
ปลัดฯ

 2.ผู้ดูแลได้รับ
การฝึก          
3.สามารถใช้
สังคมได้อย่างมี
ความสุข

 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ความรู้และพัฒนาบทบาทสตรี
 2.จัดกิจกรรมเช่ือม
ความสัมพันธ์

 1. จัดอบรมให้ความรู้   
 2.จัดกิจกรรมเย่ียมบ้าน 
 3. จัดกิจกรรมนันทนาการ

 1.จัดอบรมให้ความรู้    
2.จัดกิจกรรมครอบ
สัมพันธ์แก่ตัวแทน
ครอบครัวและ
คณะท างานศพค.ปีละ 1 
คร้ัง

 1.จัดอบรมให้ความรู้    
 2. จัดกิจกรรมสันทนา
การ 3.จัดศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

 ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้         180,000         180,000         180,000         180,000         180,000

 ประสบภัยและผู้ด้อย

 โอกาส

 เพ่ือให้มีสถานท่ีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ด้านสุขภาพ อนามัย
และถ่ายทอดภูมิปัญญา

 จัดให้มีรร.ผู้สูงอายุปีละ 1
 รุ่น

        200,000         200,000         200,000         200,000         200,000

 สนับสนุนงบประมาณใน           50,000           50,000           50,000           50,000           50,000
 การสมทบกองทุน

 567,500  767,500  767,500  767,500  767,500รวม   จ านวน  11  โครงการ

11 โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลควน
กาหลง

 เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุน
การด าเนินงานชองกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลควน
กาหลง

 ร้อยละ 5 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

 กองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลควน
กาหลง งานท่ีดี
ข้ึน

ส านักงาน
ปลัดฯ

9 โครงการสนับสนุน
วัสดุก่อสร้างเพ่ือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
แก่ผู้ประสบภัยและ
ผู้ด้อยโอกาส

 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย

 ร้อยละ 10 
ของผู้ยากไร้
ได้รับประโยชน์

ส านักงาน
ปลัดฯ

10 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ควนกาหลง

 ร้อยละ 50
ของผู้สูงอายุ
ได้รับประโยชน์

ส านักงาน
ปลัดฯ

 ผู้สูงอายุ
สามารถดูแล
ตนเองได้อย่างดี
 ,สามารถ
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
เป็นแหล่งเรียนรู้
ชุมชน

 ผู้ประสบภัย
และ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ซ่อมแซม บ้าน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.ประจ าปี

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง  มีความรัก
ความสามัคคี และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬา 
อบต.ควนกาหลงคัพปีละ 
1 คร้ัง

300,000 300,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง มีความ
รักสามัคคีและ
ห่างไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษา

2 50,000 50,000 80,000 80,000 80,000

 

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่างๆ

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง  และ
พัฒนาทักษะฝีมือการเล่นกีฬา
ให้สูงข้ึน

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

ร้อยละ80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

เพ่ือให้
ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง  และ
พัฒนาทักษะ
ฝีมือการเล่น
กีฬาสูงข้ึน

กอง
การศึกษา

4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

4  -    -    -   2,000,000  -   

400,000 400,000 480,000 2,480,000 480,000

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่
เยาวชน กลุ่มเส่ียงในชุมชน 
ให้มีความรู้วิธีการป้องกัน 
การปฎิเสธ การหลีกเส่ียงไม่
เข้าหายาเสพติด

จัดกิจกรรมค่าย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมแก่
เยาวชน/กลุ่มเส่ียงใน
ชุมชน จ านวน 1 รุ่นๆละ
 50 คน

          40,000           70,000           70,000           70,000           70,000 ร้อยละ 90 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับประโยชน์

1. กลุ่มเส่ียงมี
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีดีข้ึน
ไม่ยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติด     
2. มีการใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์มาก
ย่ิงข้ึน

กอง
สาธารณสุขฯ

โครงการค่ายพัฒนา
ทักษะกีฬา

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ม่ีความรู้
และมีทักษะพ้ืนฐานในการ
เล่นกีฬา

ฝึกอบรมและฝึกทักษะ
พ้ืนฐานการเล่นกีฬา ให้กับ
เด็ก เยาวชนอย่างน้อย 
100 คน

ร้อยละ100 
ของผู้เข้าอบรม
ได้รับประโยชน์

เด็ก เยาวชนมี
ความรู้ และ
ทักษะพ้ืนฐาน
การเล่นกีฬา
และสามารถ
พัฒนาฝีมือการ
เล่นไปสู่ระดับท่ี
สูงข้ึน

กอง
การศึกษา

ก่อสร้างสนามกีฬา
กลางอบต.ควนกาหลง

เพ่ือให้มีสนามกีฬากลางระดับ
ต าบลท่ีได้มาตรฐาน รองรับ
การจัดการแข่งขันกีฬา

ก่อสร้างสนามกีฬากลาง
ต าบลควนกาหลง

ร้อยละ 95    
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีสนามกีฬา
กลางท่ีได้
มาตรฐานเพ่ือ
การออกก าลัง
กายและจัดการ
แข่งขันกีฬา

กอง
การศึกษา

รวม   จ านวน  4  โครงการ
4.5 แผนงานการสาธารณสุข
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณ           30,000           30,000           30,000           30,000           30,000 1.สามารถ

นโยบายป้องกันและแก้ไข ในการด าเนินกิจกรรม ส่งเสริมและสนับ

ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล แก่(ศอ.ปส.จ.สต.) สนุนนโยบาย

2.เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด ของรัฐบาล

ของสารเสพติดรวมท้ังปัญหา 2.สามารถ
ควบคุมอ่ืน ๆ ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นใน การแพร่ระบาด

ต าบล ของยาเสพติด

3.เพ่ือส่งเสริมและ 3.สามารถ

สนับสนุนนโยบาย/ เสริมและสนับ

มาตรการจัดระเบียบสังคม สนุนนโยบาย/

ของกระทรวงมหาดไทย มาตรการจัด

ระเบียบสังคม

70,000 100,000 100,000 100,000 100,000

   14,000,000    14,000,000    14,000,000    14,500,000    15,000,000

ส านักงาน
ปลัดฯ

4.6 แผนงานงบกลาง
1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุให้ดีข้ึน
 ผู้สูงอายุได้รับ
เบ้ียยังชีพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักงาน
ปลัดฯ

2 อุดหนุนศูนย์
อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดสตูล 
ตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
จังหวัดสตูล

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

รวม  จ านวน   2 โครงการ

โครงการจ่ายเบ้ียยัง
ชีพแก่ผู้สูงอายุ

 สนับสนุนเบ้ียยังชีพ 
แก่ผู้สุงอายุ             
จ านวน 1,870  คน

 ร้อยละ100 
ของผู้ผูงอายุ
ได้รับประโยชน์
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

        180,000         195,000         195,000         200,000         200,000

3 โครงการจ่ายเบ้ีย
ความพิการแก่คน
พิการ

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการให้ดีข้ึน

 สนับสนุนเบ้ียความ
พิการแก่คนพิการ307
 คน

     2,800,000      2,800,000      3,200,000      3,200,000      3,500,000  ร้อยละ100
ของคนพิการ
ได้รับประโยชน์

 คนพิการได้รับ
เบ้ียยังชีพในการ
ยังชีพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักงาน
ปลัดฯ

16,980,000 16,995,000 17,395,000 17,900,000 18,700,000

  18,301,500   19,821,300   28,646,500   23,046,500   21,149,500

2 โครงการจ่ายเบ้ียยัง
ชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยเอดส์ให้ดีข้ึน

 สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
แก่ผู้ป่วยเอดส์   
จ านวน  30 คน

 ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเบ้ียยังชีพ
ในการยังชีพ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน

รวม  จ านวน   3 โครงการ

         รวม ยุทธศาสตร์ท่ี  4  จ านวน   40  โครงการ

 ร้อยละ100
ของผู้ป่วยเอดส์
ได้รับประโยชน์

ส านักงาน
ปลัดฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

1 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนถูมิภาค
อ าเภอควนกาหลง 
ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส่องสว่าง    
 หมู่ท่ี 10

1.เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ท่ัวถึง                           
2.ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน          
3.ประชาชนมีความสะดวกใน
การใช้เส้นทางสัญจร

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพ่ือขยายเขตไฟฟ้า

 -   196,400.20  -    -    -   จ านวนโครงการ
ท่ีอุดหนุน กฝผ.

1.ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ
คมนาคม

กองช่าง

2 โครงการอุดหนุน
ส านักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ าเภอ ควน
กาหลง ตามโครงการ
ขยายเขต ไฟฟ้าแสง
ภายในต าบลควนกาหลง 
อ าเภอควนกาหลง 
จังหวัด สตูล

1.เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การคมนาคมการสัญจร ไปมา2.
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกาหจราจร3.
เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

ด าเนินการขยายเขตุ
สายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการ
ติดต้ังดวงโคมไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะในพ้ืนท่ี หมู่
ท่ี 1 ต าบลควนกาหลง 
อ าเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล บริเวณสายเอก บ้าน
ห้วยน้ าด า ซอยปลักสาวสูง 
ซอยแตงโม ซอยควนนิมิตร 
และซอยหลังมัสยิดธรรม
ประทีป

137,995.03  -    -    -    -   ร้อยละ 100
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

1.ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ
คมนาคม

กองช่าง

5 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  :  3. การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมสันติสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  :  3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง
  5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

3 เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

ขยายผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต ขนาดกว้าง

5,160,000 - - -  -   เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การ

กองช่าง

ไป-มา และปลอดภัยและเพ่ือ
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

ข้างละ 2.00 เมตรยาว 
1,245 เมตร

เชิงคุณภาพ    
การคมนาคม

สัญจรไป-มา 
และปลอดภัย

พร้อมท าผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต หนา 0.04  
เมตร

ขนส่งสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย

        319,500                   -                     -                     -   เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน

กองช่าง

เชิงคุณภาพ    
การคมนาคม

ขนส่งสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย

5  431,000  -    -    -   ร้อยละ 50 กองช่าง

ของประชาชน

ได้รับประโยชน์

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีต พร้อม
ขยายไหล่ทางสาย
บ้านซอย 7 หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมาและ
ปลอดภัย และเพ่ือการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หลังศาลาเอนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

ประชาชนได้รับ
ความและมี
ความปลอดภัย
ในสัญจรและ
การคมนาคม
สะดวก

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังศาลา
เอนกประสงค์-คลอง
ล าโลน  หมู่ท่ี 11

โครงการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ
พ้ืนท่ี  หมู่ท่ี 7

 เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและมีความสะดวก
ในการใช้ เส้นทางสัญจรและ
การคมนาคม

ติดต้ังดวงโคมระบบไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะชนิด
หลอดฟลูออเรสเซนต์
พร้อมก่ิงโคมไฟ ซอย 8
ปลายซอย 9 และคลอง
โป๊ะโล๊ะ

ประชาชนได้รับ
ความและมี
ความปลอดภัย
ในสัญจรและ
การคมนาคม
สะดวก
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ขยายผิวทางคสล.ขนาด
กว้างข้างละ1 เมตร ยาว 
1,230 เมตร

                  -        1,950,000                   -        2,000,000 2,000,000 กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.     3,207,800                   -                     -                     -                     -   เชิงปริมาณ กองช่าง

สายเขานา-ปลักขาม มีถนนเพ่ิมข้ึน

ขนาดกว้าง 4 เมตร เชิงคุณภาพ

ยาว 1,164 เมตร การคมนาคม

หนา 0.15 เมตร ขนส่งสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัย

8         464,500                   -                     -   กองช่าง

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมาและ
ปลอดภัย และเพ่ือการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

เชิงปริมาณ     
มีถนนเพ่ิมข้ึน'
เชิงคุณภาพ    
การคมนาคม
ขนส่งสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย

ประชาชนได้รับ
ความและมี
ความปลอดภัย
ในสัญจรและ
การคมนาคม
สะดวก

เชิงปริมาณ     
มีถนนเพ่ิมข้ึน'
เชิงคุณภาพ    
การคมนาคม
ขนส่งสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคสล.สาย
ซอยในล้อม ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-
มาและปลอดภัย

6

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายเขานา-
เขาวัง-ปลักขาม     
หมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายซอย
ในล้อม  หมู่ท่ี 5

โครงการปรับปรุง
ถนนสายโทบ้านซอย 
7 - บ้านซอย 4     
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมาและ
ปลอดภัย และเพ่ือการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมาและ
ปลอดภัย และเพ่ือการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-
มาและปลอดภัย
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ปรับปรุงถนนผิวทางพารา
แอลฟัลท์คอนกรีตสาย
ซอยกุโบว์ 8/2 ขนาด
กว้าง 6 เมตร  ยาว 
1,300 เมตร  หนา 0.05
 เมตร

                  -    -  -  -      5,460,000 กองช่าง

10 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างโคมไฟ  -    343,100  -    -  -   ร้อยละ 50 กองช่าง

LED ขนาด 18 วัตต์ ของประชาชน

พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 10 จ านวน 72 จุด ได้รับประโยชน์

11 ปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ/
ไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณชุมชนในต าบล
ควนกาหลง

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย และสะดวก

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะและ ไฟฟ้าส่อง
สว่างบริเวณชุมชนของ
ต าบลควนกาหลง

        120,000         120,000         120,000         120,000         120,000  ร้อยละของ
100ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และมีความ   
ปลอดภัยในการ
สัญจร   ไปมา 
ยามค่ าคืน

กองช่าง

เชิงปริมาณ     
มีถนนเพ่ิมข้ึน'
เชิงคุณภาพ    
การคมนาคม
ขนส่งสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-
มาและปลอดภัย

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-
มาและปลอดภัย

9 โครงการปรับปรุงถนน
 สายซอยกุโบว์8/2  
หมู่ท่ี 8

โครงการติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ

 เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและเป็นการอ านวย
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
ให้กับประชาชน

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมาและ
ปลอดภัย และเพ่ือการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 110 -



แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 111 -

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 กองช่าง

 2.เพ่ือการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 กองช่าง

 2.เพ่ือการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

14  -    96,100  -    -   

15  -    129,800  -    -   

12 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนต่าง ๆ และวาง
ท่อระบายน้ าหรือ
ปรับปรุงท่อระบายน้ า
ในพ้ืนท่ีต าบลควน
กาหลง

 1.เพ่ือขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนผิว
จราจรหินผุ  ลูกรัง  หินคลุก
  ดินทราย, ถนน คสล., 
ถนนลาดยาง,ถนนแอสฟัสติ
กคอนกรีตและวางท่อ
ระบายน้ าหรือปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า ภายในต าบล
ควนกาหลง (ตามแบบท่ี
อบต.ก าหนด)

 ร้อยละของ
100ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และมีความ   
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไปมา 
ยามค่ าคืน3.เพ่ือความปลอดภัยในการ

สัญจร

13 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
สะพาน คสล. ข้าม
คลอง ห้วยต่าง ๆ ใน
ต าบลควนกาหลง

 1.เพ่ือขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

ปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพาน
 คสล. ข้ามคลอง ห้วย
ต่างๆในต าบลควนกาหลง 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)

 ร้อยละของ
100ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และมีความ   
ปลอดภัยในการ
สัญจร   ไปมา 
ยามค่ าคืน3.เพ่ือความปลอดภัยในการ

สัญจร

กองช่าง

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ
คมนาคม

กองช่าง

 ก่อสร้างทางเท้าหินผุ
ซอยหลังมัสยิดอัล-อะติก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 217 เมตร หนาไม่
น้อยกว่า 0.30 เมตร

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ
คมนาคม

 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินผุ
ซอยบ้านนา หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และเพ่ือขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

 ก่อสร้างถนนหินผุซอย
บ้านนา ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.30 
เมตร

โครงการก่อสร้างทาง
เท้าหินผุ
ซอยหลังมัสยิดอัล-อะ
ติก หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และเพ่ือขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

16  -    875,500  -    -   

17  -    147,700  -    -   

18  -    361,800  -    -   ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ
คมนาคม

กองช่าง

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และและเพ่ือขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอย 3 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 293 เมตร หนา 
0.15 เมตร

กองช่างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอย 3 หมู่ท่ี 3

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายปลายซอย 1 – 
ซอย 2 หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และและเพ่ือขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

 ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปลายซอย
 1 – ซอย 2 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ
คมนาคม

กองช่าง

 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินผุ
สายปลายซอย 3   
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และและเพ่ือขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

 ก่อสร้างถนนหินผุสาย
ปลายซอย 3  ขนาดกว้าง
 5.00 เมตร ยาว 584 
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
0.30 เมตร

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ
คมนาคม

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ

คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว

 ปลอดภัย
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

19  -    1,282,000  -    -   

20  -    553,700  -    -   

21  -    1,900,800  -    -   

22  -    2,577,700  -    -   

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

  เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป-
มา และปลอดภัย

กองช่าง

 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยวิเศษ      
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และและเพ่ือขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยวิเศษ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 793 เมตร หนา 
0.15 เมตร

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

  เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป-
มา และปลอดภัย

กองช่าง

 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ซอยเจริญ หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และและเพ่ือขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

   ก่อสร้างถนนหินผุซอย
เจริญ  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 435 เมตร 
หนา   ไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยในควน หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และและเพ่ือขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยในควน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 643 เมตร หนา 
0.15 เมตร

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ
คมนาคม

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

  เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป-
มา และปลอดภัย

กองช่างโครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียมซอย  ใน
นา หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และและเพ่ือขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ซอยในนา 
ขนาด 2 – 1.50 x 1.50
 เมตร ยาว 10 เมตร 
skew 45 องศา

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

23  -    1,705,000  -    -   

24  -    510,000  -    -   

25  -    520,900  -    -   

26  -    1,210,000  -    -   

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และและเพ่ือขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

    ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปลายซอย
วังผาสามัคคี 2 – วังผา
สามัคคี 1 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 183 
เมตร หนา 0.15 เมตร

 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายผังปาล์ม 
8/3 (ช่วงท่ี 3)     
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และและเพ่ือขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

   ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปลายซอย
วังผาสามัคคี 4 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
173 เมตร หนา 0.15 
เมตร

    ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายผังปาล์ม 
8/3 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 550 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

  เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป-
มา และปลอดภัย

กองช่าง

 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายปลายซอย
วังผาสามัคคี 2 – วัง
ผาสามัคคี 1 หมู่ท่ี9

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

  เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป-
มา และปลอดภัย

กองช่าง

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนพาราแอสฟัลท์
คอนกรีตสายวังผา
สามัคคี 10 หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และและเพ่ือขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

 ซ่อมสร้างถนนพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีตสายวังผา
สามัคคี 10 ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 310 
เมตร
หนา 0.04 เมตร

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

  เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป-
มา และปลอดภัย

กองช่าง

  เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป-
มา และปลอดภัย

กองช่าง

 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายปลายซอย
วังผาสามัคคี 4 -ซอย
วังผาสามัคคี 5 (ซอย
หลังวัด)   หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และและเพ่ือขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

27  -    3,257,000  -    -   

28  -    325,300  -    -   

29  -    1,492,600  -    -   ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป-
มา และปลอดภัย

 ปรับปรุงเส้นทางโดยการ
ถมหินผุสายกุโบว์ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
2,125 เมตร หนาไม่
น้อยกว่า 0.20 เมตร

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และและเพ่ือขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

 ซ่อมสร้างถนนพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีตสายวังไอ
หลาด ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร 
ยาว 990 เมตร 
หนา 0.04 เมตร

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

  เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป-
มา และปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินผุ
สายซอยตรงข้ามวัด
กุมภีลบรรพต 
(ต่อเน่ือง) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และและเพ่ือขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

  เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป-
มา และปลอดภัย

กองช่าง

โครงการปรับปรุง
เส้นทางสาย
กุโบว์ หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภัย และและเพ่ือขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนหินผุซอย
บ้านนา ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 650 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.30 
เมตร

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนพาราแอสฟัลท์
คอนกรีตสายวังไอ
หลาด
หมู่ท่ี 10
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านใหม่   
หมู่ท่ี 1

1 เพ่ือเป็นเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือ
ความปลอดภัยในการใช้
เส้นทาง และเพ่ือการ
คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว    
 2 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนรวมถึงการ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลใน
การใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
มากข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 650 
เมตร หนา 0.15 เมตร   
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)

                  -        1,805,600                   -                     -                     -    มีถนนเพ่ิมข้ึน 
การคมนาคม
ขนส่งสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป –
 มา ปลอดภัย
จากการใช้
เส้นทางสัญจร 
และเพ่ือการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยจ าปา หมู่ท่ี 5

1 เพ่ือเป็นเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือ
ความปลอดภัยในการใช้
เส้นทาง และเพ่ือการ
คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 884 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)

                  -        2,888,000                   -                     -                     -    มีถนนเพ่ิมข้ึน 
การคมนาคม
ขนส่งสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

2 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนรวมถึงการ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลใน
การใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
มากข้ึน

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป –
 มา ปลอดภัย
จากการใช้
เส้นทางสัญจร 
และเพ่ือการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

32 โครงการก่อสร้าง
ถนนพาราแอสฟัลท์
คอนกรีตสายบ้านซอย
 8 หมู่ท่ี 7

ก่อสร้างถนนพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง
 6.00 เมตร ยาว 566 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
รวมกันไม่น้อยกว่า 
3,396 ตารางเมตร  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)

                  -        2,849,000                   -                     -                     -    มีถนนพารา
แอสฟัลท์
คอนกรีตเพ่ิมข้ึน
 การคมนาคม
ขนส่งสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ : เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป –
 มา ปลอดภัย
จากการใช้
เส้นทางสัญจร 
และเพ่ือการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษต

กองช่าง

 

33 โครงการก่อสร้าง
พาราแอสฟัลท์
คอนกรีต            
สายผังปาล์ม 8/5 
หมู่ท่ี 8

1.เพ่ือเป็นเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือ
ความปลอดภัยในการใช้
เส้นทาง และเพ่ือการ
คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว    
 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนรวมถึงการ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลใน
การใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
มากข้ึน

ก่อสร้างถนนพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง
 6.00 เมตร ยาว 1,104
  เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
รวมกันไม่น้อยกว่า 
6,624 ตารางเมตร  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)

                  -        5,428,000                   -                     -                     -    มีถนนพารา
แอสฟัลท์
คอนกรีตเพ่ิมข้ึน
  การคมนาคม
ขนส่งสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ : เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป –
 มา ปลอดภัย
จากการใช้
เส้นทางสัญจร 
และเพ่ือการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

1.เพ่ือเป็นเส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือ
ความปลอดภัยในการใช้
เส้นทาง และเพ่ือการ
คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว     
 2.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนรวมถึงการ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลใน
การใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
มากข้ึน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

34  -    6,500,000  -    -   

35  -    300,000  -    -    -   

36  -    1,200,000  -    -    -   

37  -    1,000,000  -    -    -   

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพ่ิมข้ึน เชิง
คุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง 
สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

  เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป-
มา และปลอดภัย

กองช่างโครงการก่อสร้าง
ถนนพราราแอสฟัลท์
คอนกรีตสายซอย 11
 หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร และเพ่ือ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต สายซอย 
11 ผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 
เมตร ยาว 980 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างรอบอาคาร
ส านักงานอบต.ควน
กาหลง

เพ่ือให้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
และการดูแลความเรียบร้อย
โดยรอบอาคารท่ีท าการ

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
อาคารส านักงานอบต .ค
วนกาหลง ระยะทาง 235
 เมตร

ติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่า ระยะทาง 
235 เมตร

ส านักงานอบต. 
ควนกาหลง  
ปลอดภัย

ส านักงาน
ปลัดฯ

โครงการก่อสร้างโรง
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล

เพ่ือเป็นสถานท่ีซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักรกลของอบต .ควน
กาหลง

ก่อสร้างโรงซ่อมบ ารุง 
เคร่ืองจักรกล ขนาดกว้าง
 10 x ยาว 30 เมตร 
ตามแบบอบต.ควนกาหลง

จ านวน 1 หลัง เคร่ืองจักรกลท่ี
ใช้งานมีสถานท่ี
ซ่อมบ ารุง 
เพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ส านักงาน
ปลัดฯ

โครงการต่อเติม
บริเวณพ้ืนท่ีด้านหลัง
อาคารอบต.ควน
กาหลงพร้อมครุภัณฑ์

เพ่ือเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม 
ฝึกอบรม เวทีประชาคม ห้อง 
ICT เพ่ือบริการประชาชน และ
เป็นพ้ืนท่ีเอนกประสงค์ของ
อบต.ควนกาหลงในการ
ด าเนินการต่าง ๆ

ต่อเติมบริเวณพ้ืนท่ี
ด้านหลังอาคารอบต .ควน
กาหลง ตามแบบท่ีอบต .
ก าหนด

จ านวน 1 แห่ง อบต.ควน
กาหลงมีพ้ืนท่ีใช้
สอย
เอนกประสงค์
เพ่ิมข้ึน

ส านักงาน
ปลัดฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

38  2,000,000  -    -    -    -   

 13,840,795  43,526,000  2,120,000  4,120,000  9,580,000

13,840,795 43,526,000 2,120,000 4,120,000 9,580,000 

            รวม    จ านวน  38  โครงการ

         รวม ยุทธศาสตร์ท่ี 5   จ านวน  38 โครงการ

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตพร้อคู
ระบายน้ ารอบอาคาร
ส านักงาน อบต.ควน
กาหลง

เพ่ือเป็นการอ านวนความ
สะดวกให้แก่ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ

ก่อสร้างลานคอนกรีต
พร้อมคูระบายน้ ารอบ
อาคารส านักงานอบต .   
ควนกาหลง ตามแบบท่ี
อบต.ก าหนด

จ านวนลาน
คอนกรีตพร้อม
คูระบายน้ า

มีลานคอนกรีต
พร้อมคูระบาย
น้ าเพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การให้บริการ
ประชาชน

ส านักงาน
ปลัดฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

1 300,000  -    -    -    -   กองช่าง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขุดบ่อน้ าต้ืน         300,000                   -                     -                     -   ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ า กองช่าง

อุปโภค บริโภค เพียงพอ จ านวน 4 บ่อ ของประชาชน อุปโภคบริโภค

เพียงพอ

3  -    153,500  -    -    -   กองช่าง

2 โครงการขุดบ่อน้ าต้ืน
 หมู่ท่ี 1

โครงการวางท่อจ่าย
น้ าประปาบ้านห้วย
น้ าด านอก หมู่ท่ี 1 
ต าบลควนกาหลง 
อ าเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าเพ่ือ
การอุปโภค-
บริโภค

2.ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ

ขุดวางท่อจ่ายน้ าประปา
ชนิดท่อ PVC ระยะทาง
ยาวไม่น้อยกว่า 2,060 
เมตร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  :  3. การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมสันติสุข

6 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  :  3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง

  6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
     6.1แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการขยายเขตท่อ
จ่ายน้ าประปาซอย
ปลักสาวสูง
หมู่ท่ี 1

1.เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าใน
การอุปโภคอย่างเพียงพอ
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ขุดวางท่อจ่ายน้ าประปา 
ท่อพีวีซี Ø 1.5 น้ิว ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 2,264 
เมตร

  ระบบจ่าย
น้ าประปา
สามารถใช้งานได้

  1.สามารถ
แก้ไขปัญหาน้ า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค
2.ประชาชนมี
น้ าส าหรับการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ

ระบบประปา
บ้านห้วยน้ าด า
นอกสามารถใช้
งานได้

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าอุปโภค-
บริโภค                           
 2.เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

4  -    213,200  -    -    -   

5  -    1,384,000  -    -    -   

6  20,000  60,000  100,000  100,000  100,000

ก่อสร้างระบบกรองน้ า 
ขนาด2.50 ลบ.ม./ช่ัวโมง
- ก่อสร้างถังน้ าใส ขนาด 
14 ลบ.ม.
- ก่อสร้างหอถัง ขนาด 10
 ลบ.ม.

 เชิงปริมาณ มี
ปริมาณน้ าท่ี
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค

  1.สามารถ
แก้ไขปัญหาน้ า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค
2.ประชาชนมี
น้ าส าหรับการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบ้านห้วย
น้ าด า หมู่ท่ี 10

1.เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าใน
การอุปโภคอย่างเพียงพอ
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล
บ้านห้วยน้ าด า ความลึก
เฉล่ีย ต้ังแต่ 43-100 
เมตร ขนาด 6 น้ิว ท่อ 
PVC  . ช้ัน 13.5 มอก. 
17-2532 ปริมาณน้ าไม่
น้อยกว่า 2  ลบ.ม./ช่ัวโมง

 เชิงปริมาณ มี
ปริมาณน้ าท่ี
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค

  1. สามารถ
แก้ไขปัญหาน้ า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค
2. ประชาชนมี
น้ าส าหรับการ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

โครงการ อปท 
ต้นแบบจัดการตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคารน้ า
ใต้ดิน)

1.เพ่ือน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา 
อปท.ให้มีการบริหารจัดการน้ า
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สร้างรายได้ให้กับประชาชน

ด าเนินการ " ธนาคารน้ า
ใต้ดิน "

จ านวน 1 คร้ัง
 /ปี

เป็นพ้ืนท่ี
ต้นแบบการ
เรียนรู้ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดสตูล

กองช่าง

โครงการก่อสร้าง
ระบบประบาดาล
ขนาดเล็กบ้านห้วยน้ า
ด า หมู่ท่ี 10

1.เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าใน
การอุปโภคอย่างเพียงพอ
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

7 โครงการขยายเขตท่อ
จ่ายน้ าประปาบ้านเขา
ไคร หมู่ท่ี 6

                  -           350,000                   -                     -                     -    ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค –
 บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่างสามารถขยาย
เขตท่อจ่าย
น้ าประปาให้
สามารถจ่าย
น้ าประปาได้อย่าง
เพียงพอและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในด้าน
การขาดแคลนน้ า
อุปโภค-บริโภค

2.เพ่ือลดความเหล่ือมล้ าใน
สังคมโดยการสร้างโอกาศให้คน
ยากจนได้ใช้ประโยชน์จากน้ า
และดินสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานด้วยการพ่ึงพาตนเอง

3.เพ่ือพัฒนายกระดับ       
อปท.เป็นศูนย์การเรียนรู้ อบต.
 ต้นแบบจัดการน้ าตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
"ธนาคารน้ าใต้ดิน" เป็น
แบบอย่างและขยายผลการ
พัฒนาสู่ อปท. อ่ืน

ก่อสร้างขยายเขตท่อจ่าย
น้ าประปา ท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 
1,400 เมตร และท่อ 
PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 น้ิว 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 
4,000 เมตร               
 (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)

1. เพ่ือขยายเขตท่อจ่าย
น้ าประปาให้สามารถจ่าย
น้ าประปาได้อย่างเพียงพอ    
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
ด้านการขาดแคลนน้ าอุปโภค -
บริโภค
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

8 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานโครงการ
ฝายมีชีวิตสร้างสุขสู่
ชุมชน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

1. คณะผู้บริหาร และ
บุคลากรท่ีมีความ
เก่ียวข้องฯ                  
2. ศึกษาดูงานจ านวน 1 
คร้ัง /ปี

                  -                     -             50,000                   -                     -    ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมได้รับ
ประโยชน์

ได้รับความรู้จาก
การอบรมและ
ศึกษาดูงาน
สามารถน ามา
ความรู้มาบริหาร
จัดการเก่ียวกับ
แหล่งน้ าในชุมชน
ตนเองได้อย่างมี

กองช่าง

 620,000  2,160,700  150,000  100,000  100,000

       620,000     2,160,700        150,000        100,000        100,000

.

         รวม ยุทธศาสตร์ท่ี   6  จ านวน   8  โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

                  -                     -             20,000           20,000           20,000 กอง
สาธารณสุขฯ

        500,000         500,000         600,000         600,000         600,000 กอง
สาธารณสุขฯ

จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการอนุมัติ

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ กอง
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

7 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   :  3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด   : 6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืนสังคมสงบสุข

   7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
        7.1 แผนงานสาธารณสุข

แกนน านักเรียนในพ้ืนท่ี
ต าบลควนกาหลง 40 คน

จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ า
รถพยาบาลฉุกเฉิน อบต . 
ควนกาหลง จ านวน 6 
คน/ปี

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
การบริการ
สาธารณสุขได้
อย่างท่ัวถึงและ
มีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพ

2 โครงการบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
(FR)ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ควนกาหลง

เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (FR) 
ในการส่งต่อผู้ป่วย ช่วยเหลือ
ยามเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือ
อุบัติเหตุ ได้อย่างครอบคลุม
ท้ังต าบล

1.แกนน า
นักเรียนมีความรู้
ในเร่ืองการ
ป้องกันเอดส์
และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
2.แกนน า
นักเรียนสามารถ
เผยแพร่ความรู้
ท่ีผ่านการอบรม
ให้กับเพ่ือน
นักเรียน

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนแกนน า ด้านป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
โรคเอดส์ 
2.เพ่ือให้ความรู้ในการป้อง
และควบคุมการแพร่กระจาย
เช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุ
และเอดส์  
3. เพ่ือเสริมสร้างเจตคติ
ค่านิยม สร้างจิตส านึก
ตระหนักรู้จักป้องกันหรือ ลด
พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเกิด
โรคเอดส์และมีพฤติกรรมทาง
เพศ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

          40,000           40,000           40,000           40,000           40,000 กอง
สาธารณสุขฯ

          10,000           10,000           20,000           20,000           20,000 กอง

สาธารณสุขฯ

1. ประชาชนมี
การออกก าลัง
กายท่ีมากข้ึน
และต่อเน่ือง    
2. ประชาชนให้
ความส าคัญใน
การดูแลสุขภาพ
มากข้ึน

โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภค "ด่ืมกิน
ปลอดภัย ห่างไกลโรค"

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ตระหนักในการเลือกซ้ือสินค้า
เพ่ือบริโภคและมีการบริโภคท่ี
ปลอดภัย

1. จัดกิจกรรมการอบรม
ให้ความรู้แก่แกนน า/อส
ม./ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเก่ียวกับ
สารปนเป้ือนในอาหาร    
2. จัดซุ้มให้ความรู้และ
สุ่มตรวจสารปนเป้ือนใน
อาหารตลาดนัดซอย10 
ปีละ 1 คร้ัง                
3. ส่งตรวจน้ าด่ืมประปา
หมู่บ้าน ปีละ   1 คร้ัง

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชน
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับ
ไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างปลอดภัย

4 โครงการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 
ต าบลควนกาหลง

1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกายให้มากข้ึนและ
ต่อเน่ือง   2. เพ่ือลดอัตรา
เส่ียงของการเกิดโรคไม่ติดต่อ
ต่างๆ

จัดกิจกรรมการออกก าลัง
กายด้วยการเต้นแอโรบิค 
สัปดาห์ละ 5 วัน

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

3
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

5         100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 กอง

สาธารณสุขฯ

6           20,000           20,000           20,000           20,000           20,000 กอง
สาธารณสุขฯ

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เพ่ือควบคุมและเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

1. จัดกิจกรรมรณรงค์
การป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก          
2. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์
ในการควบคุมและเฝ้า
ระวังการระบาดของโรค

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนให้
ความส าคัญใน
การป้องกันและ
ควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก
เพ่ิมข้ึน

โครงการป้องกัน 
ควบคุมภัยร้ายจาก
โรคฉ่ีหนู

1. เพ่ือลดความเส่ียงของ
ประชาชนต่อการได้รับเช้ือเลป
โตสไปโรซิส (โรคฉ่ีหนู)        
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆท่ีท าให้
เกิดโรค

1. จัดกิจกรรมการอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชน 
แกนน า อสม. ในการดูแล
สุขภาพ                    
2. จัดท าป้าย/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์
การป้องกันโรค

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนให้
ความส าคัญใน
การดูสุขภาพ
มากข้ึน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

7           20,000           80,000           80,000           80,000           80,000 1.สามารถ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าอัตราการ
เสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัชบ้า
ในพ้ืนท่ี
2.อัตราการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัข แมว 
และสัตร์เล้ียง
ลูกด้วยนม ลดลง
3.ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ตระหนักถึง
อันตรายจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

โครงการ สัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานของ 
ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวร
ขัดติยราชนารี

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน 1 คร้ัง / ปี 
และฉีดวัคซีนให้กับสุนัข
และแมวในพ้ืนท่ีต าบล
ควนกาหลง จ านวน 1 
คร้ัง / ปี

จ านวนคร้ังท่ีจัด
โครงการ

กอง
สาธารณสุข
ฯ  ร่วมกับ 
รพ.ควน
กาหลง  
รพ.สต.ใน
เขตพ้ืนท่ี

1.เพ่ือป้องกันและควบคุมไม่ให้
เกิดการระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าในชุมชน                
 2.เพ่ือสร้างความต่ืนตัวและ
กระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจถึงพิษภัยของโรค
พิษสุนัขบ้า                      
3.เพ่ือลดอัตรการเกิดของ
จ านวนสุนัขท่ีไม่มีเจ้าของ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

        650,000         700,000         700,000         700,000         700,000 กอง
สาธารณสุขฯ

9  -    220,000  220,000  220,000  220,000 กอง

สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

สมทบงบประมาณ
เข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึง

สนับสนุนและส่งเสริม
สุขภาพประชาชนใน
ชุมชนพร้อมท้ังการ
ป้องกันโรคในชุมชน

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

สามารถส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรค
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
โดยประชาชนมี
ส่วนร่วม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 1 -11 
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลควนกาหลงมีคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพอนามัยท่ีดี 
และการบริการสาธารณสุข
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
สูงสุด

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ
ให้คณะกรรมหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 1-11 ต าบลควน
กาหลง หมู่บ้านละ 
20,000 บาท

จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีสามารถ
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุขและ
มีคุรภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

8
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

10  7,500  -    -    -   กอง

สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

สารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

 5,000  -    -    -   

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 1 ตาม
โครงการ ควบคุมโรค
ขาด

1.ประชาชนได้รับประทาน
เกลือไอโอดีนในครัวเรือน 2.
ลดอัตราการเกิดภาวะการณ์
ขาดสารไอโอดีน

อสม.แกนน าครอบครัว 
และประชาชนจ านวน 
150 คน

จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

ประชาชนมี
ความรู้และ
เข้าใจในการใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีน

11 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 1 ตาม
โครงการ อบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

1.เพ่ือพัฒนา อสม.ปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็น "หมอหมู่บ้าน" 
อย่างมีคุณภาพ                   
 2.เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
WE CAN DO เข้าถึงบริการ
สุขภาพและพ่ึงตนเองด้าน
สุขภาพ     3.เพ่ือพัฒนา 
Communi Folder และ
ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

อสม.หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยน้ า
ด า ต.ควนกาหลง อ.ควน
กาหลง จ. สตูล จ านวน 
25 คน

 จ านวน
โครงการท่ีได้รับ
การอุดหนุน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อสม.ประจ า
หมู่บ้านสามารถ
พัฒนาศักยภาพ
เป็น อสม. 
เช่ียวชาญและ
สามารถเป็นนัก
จัดการสุขภาพ 
และ เย่ียมบ้าน
ภายในหมู่บ้าน
ของตนเองได้
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

12             7,500  -    -    -   กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

   

13 5,000  -    -    -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 1 ตาม
โครงการ สืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
 ต้านภัยมะเร็งเต้านม

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้และ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่
สตรีกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน

1.สตรีอายุ 30-40 ปี 
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
และผ่านการประเมิน
ทักษะการตรวจเต้านม
จากบุคคลากรสาธารณสุข
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
 2.สตรีท่ีตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่งต่อ
และได้รับการรักษาจาก
แพทย์ทุกราย

จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

สตรีอายุ 30- 
40 ปี ตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง
และผ่านการ
ประเมินทักษะ
การตรวจเต้านม
จากบุคคลกร
สาธารณสุขไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80 จ านวน 
150 ราย

1. เพ่ือให้ประชาชนอายุ 15 ปี
 ข้ึนไปและกลุ่มเส่ียง ได้รับ
การคัดกรอง                     
2. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียง
มีความรู้ด้านโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงและมี
พฤติกรรมด้านสุขภาพท่ี
เหมาะสมเพ่ือควบคุมภาวะ
เส่ียงต่อการเกิดโรค

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 2 ตาม
โครงการ การตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ี 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ว
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

1.ประชาชนกลุ่มเส่ียง
และกลุ่มเป้าหมายจ านวน
 80 คนได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง         
2.ประชาชนมีความรู้เร่ือง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม

สตรีอายุ 30- 40
 ปี ตรวจเต้านม
ด้วยตนเองและ
ผ่านการประเมิน
ทักษะการตรวจ
เต้านมจากบุคคล
กรสาธารณสุขไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 จ านวน 150
 ราย
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

3. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและเกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้าน
สุขภาพอย่างต่อเน่ือง

ด้านสุขภาพของคนใน
ชุมชน                       
3. ลดต้นทุนการสร้าง
สุขภาพของคนในชุมชน

14  -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 2 ตาม
โครงการ สืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
 ต้านภัยมะเร็งเต้านม

 1.เพ่ือให้สตรี
กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้
เก่ียวกับมะเร็งเต้านม     
 2.เพ่ือให้สตรี
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
เต้านม                       
 3.เพ่ือให้สตรี
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ตรวจมะเร็งเต้านมได้ด้วย
ตัวเอง

สตรีกลุ่มเป้าหมายท่ี
ต้องการมีความรู้
เก่ียวกับโรคมะเร็งเต้า
นมประมาณ 40 คน

5,000  -    -   สตรี
กลุ่มเป้าหมาย
อายุ 35 ปี 
ข้ึนไปมีความรู้
เร่ืองมะเร็ง
เต้านมและมี
ทักษะการ
ตรวจเต้านม
ด้วยตัวเอง 
และได้รับการ
ตรวจพบ
มะเร็งในระยะ
เร่ิมต้น
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

15

16 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 3 ตาม
โครงการ การควบคุม
โรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

1.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความ
เข้าใจถึงการป้องกันโรคจาก
หนอนพยาธิได้                 
2.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถหลีกเล่ียง และป้องกัน
โรคหนอนพยาธิได้

ราษฎรกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 44 คน

3,250  -    -   

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 2 ตาม
โครงการ รณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพติด
 To be number 
one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/ 
หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาศิ
ริวัฒนาพรรณวดี

นักเรียนในโรงเรียน
นิคมซอย 10 
เยาวชนพ้ืนท่ีท่ีมีกลุ่ม
เส่ียง จ านวน 50 คน

10,000  -    -   

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

1.เพ่ือนักเรียนและเยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติด         
 2.เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจาก
ส่ือลามกอนาจารและปัจจัย
เส่ียง                              
 3.เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจาก
การพนันและไม่ก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท                   
4.เพ่ือให้โรงเป็นสถานศึกษาท่ี
ปลอดภัยจากยาเสพติด ส่ือ
ลามกอนาจาร การพนัน เหตุ
ทะเลาะวิวาท

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

โรงเรียนปลอด
จากปัญหายา
เสพติด การพนัน
 ส่ือลามก
อนาจาร และ
เหตุทะเลาะ
วิวาท และให้
นักเรียนห่างไกล
จากปัญหายา
เสพติด

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน
ได้                
2.ลดรายจ่ายใน
การรักษาโรคท่ี
เก่ียวข้องกับโรค
พยาธิได้
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

17

18 กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน
ได้   2.ลดการ
สูญเสียชีวิตของ
ประชาชนได้

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 3 ตาม
โครงการ ปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

 1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ในการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นโดย
ถูกวิธี                         
  2.ลดความสูญเสียของผู้
ประสพภัยได้ในระดับหน่ึง 
  3.สามารถใช้ชีวิตและ
ถ่ายทอดความรู้เบ้ืองต้น
เพ่ือต่อสู้กับภาวะปัจจุบันได้

1.นักเรียนโรงเรียน
ควนล่อน จ านวน 22 
คน                      
 2.ผู้ปกครอง จ านวน
 22 คน    รวมท้ังส้ิน
 44 คน

3,250  -    -   

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 3 ตาม
โครงการ อบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ในการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นโดย
ถูกวิธี                        
 2.ลดความสูญเสียของผู้
ประสพภัยได้ในระดับหน่ึง 
 3.สามารถใช้ชีวิตและ
ถ่ายทอดความรู้เบ้ืองต้น
เพ่ือต่อสู้กับภาวะปัจจุบันได้

1.ช.ร.บ.หมู่บ้าน 
จ านวน 20 คน         
     2.กรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน 15
คน                       
 3. อสม.  จ านวน 31
 คน                     
 4.ประชาชน  จ านวน
 44 คน  รวมท้ังส้ิน 
110 คน

13,500  -    -   

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1.เด็กเติบโต
ตามวัยอย่างมี
คุณภาพ         
 2.ลดรายจ่าย
ครัวเรือนในการ
รักษาโรค
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

19

20

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 4 ตาม
โครงการ ควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

1.ประชาชนได้รับประทาน
เกลือไอโอดีนในครัวเรือน     
2.เพ่ือลดอัตราการเกิด
ภาวะการณ์ขาดสารไอโอดีน

เครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุข/ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 4  ต. ควน
กาหลง อ.ควนกาหลง จ.
สตูล จ านวน 60 คน

7,000  -    -   

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1.ประชาชนได้
รับประทาน
เกลือไอโอดีนใน
ครัวเรือน        
2.ลดอัตราการ
เกิดภาวะการณ์
ขาดสารไอโอดีน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 4 ตาม
โครงการ พัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
ชุมชนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ท ากิจกรรมในการพัฒนา
ระบบสุขภาพสุขาภิบาล     
 2.เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ประชาชน/เครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4 จ านวน 50 
คน

6,000  -    -    -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1.ประชาชนได้
ท ากิจกรรมใน
การพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
 2.ประชาชน
ตระหนักและ
เล็งเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

21 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 4 ตาม
โครงการ ส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพแม่และ
เด็กด้านโภชนาการ การ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
การบริการสุขภาพ อนามัย
ส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
สมวัย                            
2.เพ่ือให้เครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุข/หญิง
เตรียมพร้อมท่ีจะมีบุตร/หญิง
มีครรภ์/หญิงหลังคลอดมี
ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก

เครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุข/หญิง
เตรียมพร้อมท่ีจะมีบุตร/
หญิงมีครรภ์/หญิงหลัง
คลอด/ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี4

7,000  -    -    -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1.ส่งเสริม
สุขภาพแม่และ
เด็กด้าน
โภชนาการ การ
ส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ
 การบริการ
สุขภาพ อนามัย
ส่ิงแวดล้อม ส่งผล
ให้เจริญเติบโต    
 2.เครือข่าย
อาสาสมัคร
สาธารณสุข/หญิง
เตรียมพร้อมท่ีจะ
มีบุตร/หญิงมี
ครรภ์/หญิงหลัง
คลอดมีความรู้
ด้านสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

22

23 กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจจน
สามารถลด
พฤติกรรมเส่ียง
และมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน
และรับการ
ถ่ายทอดเช้ือ
และการดูแล
ครอบครัวได้

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 5 ตาม
โครงการ อบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

1.เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ให้กับ อ.ส.ม. ยกระดับเป็น
หมอหมู่บ้าน                    
2.เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของประชาชนใน
หมู่บ้าน

อ.ส.ม.(อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน) จ านวน 25 คน

2,525  -    -   

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 5 ตาม
โครงการ ช่วยลดการ
ติดเช้ือเอดส์จากแม่สู่
ลูกสภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดา
มาตุ

1.เพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียงการ
ติดเช้ือเอดส์                     
 2.เพ่ือส่งเสริมให้คู่สามี 
ภรรยาได้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการรับและถ่ายทอด
เช้ือและการดูแลครอบครัว

คู่สามี ภรรยา หญิงวัย
เจริญพันธ์ุท่ีต้องการมี
บุตรหญิงทีครรภ์ จ านวน 
30 คน

2,550  -    -   

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

หมู่บ้าน/ชุมชน 
มีบุคคลากรท่ีมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
สุขภาพย่ิงข้ึน
และมีทักษะการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนท้ังใน
ยามปกติและ
กรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน อีกท้ัง
ประชาชน
สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพ
ได้ง่ายเพราะมี
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

24

2.ลดปัญหา
ภาวะ
โภชนาการของ
เด็กซ่ึงจะส่งผล
ถึงพัฒนาการ
เด็กตามวัยท่ี
ถูกต้อง

3.เด็กได้รับการ
ประเมิน
พัฒนาการ
ตลอดจน
สามารถส่งเสริม
ให้เด็กสม
พัฒนาการ
สมวัยตามเกณฑ์

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการและการ
รับประทานอาหารไม่ถูกหลัก
โภชนาการของเด็ก            
2.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กให้มีพัฒนาการสมวัย     
3.เพ่ือส่งเสริมให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองสามารถประเมิน
ภาวะโภชนาการและประเมิน
พัฒนาการเด็กได้

1.ผู้ปกครองของเด็กอายุ 
3-5 ปี จ านวน 173 คน 
(เด็ก 1 คน/               
2.เด็กอายุ 3-5 ปี ท่ีมี
ภาวะทุพโภชนาการ 
จ านวน 33 คน

14,925  -    -    -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1.ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
โภชนาการ
สามารถส่งเสริม
ให้เด็กได้รับ
อาหารท่ีถูกหลัก
โภชนาการ

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 5 ตาม
โครงการ การปรับ
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

25

 

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 6 ตาม
โครงการ ควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

1.เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีความรู้ก่ียวกับสารไอโอดีน
 2.เพ่ือให้ประชนในหมู่บ้าน
รู้จักเลือกรับประทานอาหารท่ี
มีสารไอโอดีน                   
3.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ป้องกันการเกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน

1.เครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุข     จ านวน 
40 คน                       
 2.ตัวแทนครัวเรือน 
จ านวน 20 คน

6,550  -    -   1.ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มี
ความรู้ก่ียวกับ
สารไอโอดีน     
  2.ประชนใน
หมู่บ้านรู้จัก
เลือก
รับประทาน
อาหารท่ีมีสาร
ไอโอดีน         
3.เป็นการ
ส่งเสริมให้
ประชาชน
ป้องกันการเกิด
โรคขาดสาร
ไอโอดีน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

26 กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

1.ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ในการควบคุมป้องกัน
โรคมาลาเรีย                   
2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา                      
 3.เพ่ือให้ประชาชนต่ืนตัวและ
เฝ้าระวังในการดูแลตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคติดต่อท่ีน า
โดยแมลง

1.เครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุข     จ านวน 
40 คน      2.ตัวแทน
ครัวเรือน จ านวน 20 คน

6,550  -    -   อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 6 ตาม
โครงการ ควบคุมโรค
มาลาเรียของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

1.ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ในการควบคุม
ป้องกันโรค
มาลาเรีย      
2.ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหา         
3.ประชาชน
ต่ืนตัวและเฝ้า
ระวังในการดูแล
ตนเองให้
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อท่ีน า
โดยแมลง

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

27 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 6 ตาม
โครงการ สืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
 ต้านมะเร็งเต้านม

1.เพ่ือสนับสนุน อ.ส.ม.และ
สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องและมี
ทักษะในการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง    
  2.เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้ตระหนักและเล็งเห็น
ความส าคัญของการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งเต้านม         
 3.เพ่ือให้ อ.ส.ม.และสตรี
กลุ่มเป้าหมายสมารถน าไป
เผยแพร่ให้กับผู้อ่ืนได้

1.เครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุข    จ านวน 30
 คน                       2.
สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 
30-60 ปี  จ านวน 40 
คน

6,900  -    -    -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

1.อ.ส.ม.และ
สตรี
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง
และมีทักษะใน
การตรวจคัด
กรองโรคมะเร็ง
เต้านมด้วย
ตัวเอง           
2.สตรีกลุ่มเป้น
หมายได้
ตระหนักและ
เห็นความส าคัญ
ของการตรวจด้
คัดกรอง
โรคมะเร็งเต้า
นม3.อ.ส.ม.
และสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าไป
เผยแพร่ให้กับ
ผู้อ่ืนได้
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

28

ความเข้าใจ
เก่ียวกับยา/สาร
เสพติดและการ
ป้องกันไปยัง
ครอบครัว ชุมชน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 7 ตาม
โครงการรณรงค์และ
แก้ปัญหายาเสพติด 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาศิ
ริวัฒนาพรรณวดี

1เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติด
ท้ังในด้านลักษณะและชนิด
ของสารเสพติดสถานการณ์
แพร่ระบาดวิธีป้องกัน
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด    
2.เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสามารถในการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับยา
เสพติดและการป้องกัน

ประชาชน ในหมู่ท่ี 7 ต. 
ควนกาหลง อ. ควน
กาหลง จ. สตูล จ านวน 
60 คน

7,000  -    -    -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1.ประชาชนได้
มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับยา
เสพติดท้ังใน
ด้านลักษณะ
และชนิดของ
สารเสพติด
สถานการณ์แพร่
ระบาดวิธี
ป้องกัน
บ าบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติด/สาร
เสพติด       2.
ประชาชน
สามารถ
เผยแพร่ความรู้
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

29

30

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 7 ตาม
โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

1.พัฒนาศักยภาพผู้ปกครองผู้
เล้ียงดูเด็ก และ เครือข่าย
สาธารณสุข ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ             
2.เพ่ือเฝ้าระวังและติดตามทาง
โภชนาการท่ีเส่ียงต่อการมี
ภาวะทุพโภชนาการ

ผู้ปกครอง ผู้เล้ียงดูเด็ก
และเครือข่ายสาธารณะสุข
 กมู่ท่ี 7 จ านวน 60 คน

7,000  -    -   

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1.ผู้ปกครอง/ผู้
เล้ียงดูเด็ก และ 
เครือข่าย
สาธารณสุขมี
ความรู้ความ
เข้าใจ ท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ      
2.เฝ้าระวังและ
ติดตามทาง
โภชนาการท่ี
เส่ียงต่อการมี
ภาวะทุพ
โภชนาการ

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 7 ตาม
โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

1.ทุกหลังคาเรือนรู้จักและใช้
เกลือเสริมไอโอดีน             
2.ร้านค้าจ าหน่ายเกลือเสริม
ไอโอดีน

ประชาชน/ เครือข่าย
สาธารณสุข หมู่ท่ี 7 
จ านวน 50 คน

6,000  -    -    -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1.ประชาชนใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีนทุก
ครัวเรือน        
2.ลดการเกิด
ภาวการณ์ขาด
สารไอโอดีน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

31

32

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 8 ตาม
โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

1.เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการ
ควบคุมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน                          
 2.ให้คนในชุมชนหันมาบริโภค
เกลือท่ีผสมสารไอโอดีน  3.
เพ่ือควบคุมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน
พ้ืนท่ี

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 8
 ต ควนกาหลง อ. ควน
กาหลง จ. สตูล จ านวน 
100 คน

3,400  -    -   

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1.คนในชุมชน
ไม่ขาดสาร
ไอโอดีน         
2.คนในชุมชนไม่
เป็นโรคคอพอก
 3.ผู้ท่ีได้ผ่าน
การอบรม
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไป
เผยแพร่ให้แก่
คนในครอบครัว
และชุมชนได้

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 8 ตาม
โครงการการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์/
หญิงให้นมบุตร และเด็กทารก
แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปีได้รับ
การบริการท่ีเหมาะสมและ
ได้รับความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ เพ่ือช่วยให้แม่มี
ภาวะโภชนาการและสูขภาพ
อนามัยท่ีดีเด็กเกิดรอด มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการได้
เต็มศักยภาพ

หญิงมีครรถ์,หญิงให้นมน
บุตรและเด็กทารกแรก
เกิดจนถึงอายุ 3 ปี 
จ านวน 100 คน

4,200  -    -    -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1.ช่วย
เสริมสร้าง
พัฒนาการของ
เด็กให้สมวัย    
 2.ช่วยดูแล
อนามัยแม่และ
เด็กข้ันพ้ืนฐาน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

33

34

2.ลดปัญหา
ภาวะโภชนาการ
เด็ก ซ่ึงจะส่งผล
ถึงพัฒนาการ
เด็กตามวัยท่ี
ถูกต้อง

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 8 ตาม
โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนท่ี สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี

1.ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงเทียบ
ดัชนีมวลกาย                    
2.วัดความดัน                  
3.ตรวจค่าน้ าตาลในเลือด

กลุ่มเส่ียงอายุ 15 ปีข้ึน
ไปจ านวน 60 คน

12,400  -    -   

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1.ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
โภชนาการ
สามารถส่งเสริม
ให้เด็กได้รับ
อาหารท่ีถูกหลัก
โภชนาการ

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 9 ตาม
โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

1.เพ่ือแก้ปัญหาภาวะ
โภชนาการและการ
รับประทานอาหารไม่ถูกหลัก
โภชนาการของเด็ก             
 2.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ให้มีพัฒนาการสมวัย          
3.เพ่ือส่งเสริมให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองสามารถประเมิน
ภาวะโภชนาการและประเมิน
พัฒนาการเด็กได้

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1.ท าให้คนใน
ชุมชนรู้จักดูแล
และป้องกัน
ตัวเอง            
 2.ลดความ
เส่ียงของการเกิด
โรค             
3.ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม
ตนเองในการใช้
ชีวิตประวัน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

1.ผู้ปกครองเด็กอายุ 3- 5
 ปี จ านวน 173 คน (เด็ก
 1 คน /ผู้ปกครอง 1 คน
 ) 2.เด็กอายุ 3 - 5 ปี ท่ี
มีภาวะทุพโภชนาการ 
จ านวน 37 คน

14,525  -    -   
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

3.เด็กได้รับการ
ประเมิน
พัฒนาการ
ตลอดจนสามา
ราถส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยตามเกณฑ์

35  -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจจน
สามารถลด
พฤติกรรมเส่ียง
และมัส่วนร่วม
ในการป้องกัน
การรับและ
ถ่ายทอดเช้ือ
และการดูแล
ครอบครัว

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 9 ตาม
โครงการช่วยลดการ
ติดเช้ือเอดส์จากแม่สู่
ลูกสภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระ
เจ้าโสมสวลีพระวร
ราชาทินดดามาตุ

1.เพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียงการ
ติดเช้ือเอดส์                     
 2.เพ่ือส่งเสริมให้คู่สามี และ
ภรรยาได้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการรับและถ่ายทอด
เช้ือและการดูแลครอบครัว

คู่สามีและภรรยา,หญิงวัย
เจริญพันธ์ุต้องการมีบุตร
,หญิงมีครรภ์ จ านวน 30
 คน

2,550  -    -    -   
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

36  -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

หมู่บ้าน/ชุมชน
มีบุคคลากรท่ีมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
สุขภาพมาก
ย่ิงข้ึนและมี
ทักษะการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนใน
ยามปกติและ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
อีกท้ังประชาชน
สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพ
ในหมู่บ้านท่ี
ใกล้ชิด
ประชาชนท่ีมี
ความรู้
ความสามารถมี
ทักษะท่ีพึง
ประสงค์

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 9 ตาม
โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

1.เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ให้กับ อสม.ยกระดับเป็นหมอ
หมู่บ้าน                           
 2.เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของประชาชน

อสม. จ านวน 30 คน 2,925  -    -   
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

37 7,000  -    -    -    -   อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 10 ตาม
โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

1.เพ่ือเพ่ิมความรู้
ความสามารถในด้าน
สาธารณสุขให้แก่หมอหมู่บ้าน 
 2.เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้ราษฎร 
ในพ้ินท่ีในเบ้ืองต้นได้ ก่อน
การน าไปตรวจรักษาท่ี
โรงพยาบาล                     
3.เพ่ือลดจ านวนอัตรารุนแรง
การเจ็บป่วยของราษฎรใน
พ้ืนท่ีก่อนการน าไปส่งรักษาท่ี
โรงพยาบาลอีกต่อไป

แกนน าครอบครัว/อสม.
หมู่ท่ี 10 จ านวน 25 คน

จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1.เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
หมอหมู่บ้าน    
2.อัตราการ
เจ็บป่วยของ
ราษฎรท่ีประสบ
โรคภัยไข้เจ็บ   
 3.ราษฎรมี
ขวัญและก าลังใจ
ในการด าเนินชีวิต

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

38

39

             

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 10 ตาม
โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
 TO BE NUMBER 
ONE ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัตนาพรรวดี

1.เพ่ือลดอัตราการใช้ยาเสพ
ติดทุกประเภทของกลุ่มวัยรุ่น
และเยาวชน                    
2.เพ่ือให้ครอบครัวสร้างฝัน 
สร้างสุขให้สถาบันครอบครัว 
3.เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต
และบาดเจ็บในกลุ่มวัยรุ่น 
เยาวชน                           
 4.เพ่ือประหยัดงบประมาณ
ของประเทศชาติ

1.กลุ่มเยาวชน หมู่ท่ี 10 
จ านวน 26 คน           
2.แกนน าครอบครัวหมู่ 
10 จ านวน 10 คน

6,500  -    -   

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 10 ตาม
โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
 ต้านภัยมะเร็งเต้านม

1.ลดอัตราการเสียชีวิตของ
ราษฎรจากมะเร็งเต้านม       
 2.ให้ราษฎรรู้จักดูแลตัวเอง
ในด้านการบริโภคส่ิงท่ีเส่ียง
เกิดมะเร็ง                       
3.ให้ราษฎรรู้เท่าทันโรคและ
วิธีป้องกันการป้องกันการเกิด
โรค

แกนน าสตรี จ านวน 30 
คน

6,500  -    -   

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

1.กลุ่มวัยรุ่น
เยาวชนในพ้ืนท่ี
มีความรู้และ
ตระหนักถึงพิษ
ภัยของการใช้ยา
เสพติด          
 2.สถาบัน
ครอบครัวจะ
เข้มแข็งและมี
ความสุข       
3.ปัญหายาเสพ
ติดจะค่อยๆหมด
ไปจากชุมชน
และประเทศ

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

ประชาชนรู้
สาเหตุการเกิด
โรควิธีเล่ียง และ
วิธีตรวจเบ้ืองต้น
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

   4.ชุมชนและ
ประเทศชาติจะ
เป็นประเทศท่ี
เจริญแล้ว

 5.เศรษฐกิจจะ
ดีข้ึนความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชนจะ
ยกระดับ

40  -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

1.ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
เก่ียวกับสาร
ไอโอดีน          
 2.ประชาชนใน
หมู่บ้านรู้จัก
เลือก
รับประทาน
อาหารท่ีมีสาร
ไอโอดีน        
3.เป็นการ
ส่งเสริมให้
ประชาชน
ป้องกันการเกิด
โรคขาดสาร
ไอโอดีน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 11 ตาม
โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

1.เพ่ือให้ประชาชนหมู่บ้านมี
ความรู้เก่ียวกับสารไอโอดีน   
 2.เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน
รู้จักเลือกรับประทานอาหารท่ี
มีสารไอโอดีน                    
 3.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ป้องกันการเกิดโรคขาดสาร
ไอโอดีน

1.อสม. จ านวน 19 คน 
2.ตัวแทนครัวเรือน 
จ านวน  51 คน

7,250  -    -   
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

41  -    -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 11 ตาม
โครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี

1.ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ในการควบคุมป้องกัน
โรคมาลาเรีย                   
2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา                     
3.เพ่ือให้ประชาชนต่ืนตัวและ
เฝ้าระวังในการดูแลตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคติดต่อท่ีน า
โดยแมลง

1.อสม. จ านวน 19 คน
2.ตัวแทนครัวเรือน 
จ านวน  51 คน

7,250  -    -   1.อสม.และ
ผู้ปกครอง
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
รับประทาน
อาหารถูกหลัก
โภชนาการของ
เด็กได้          
2.อสม.และ
ผู้ปกครอง
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับหลัก
โภชนาการ     
3.อสม.และ
ผู้ปกครอง
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าไป
เผยแพร่ให้กับ
ผู้อ่ืนได้
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

42  -   

 1,560,000  1,670,000  1,800,000  1,800,000  1,800,000

    1,560,000     1,670,000     1,800,000     1,800,000     1,800,000

1.อสม.และ
ผู้ปกครอง
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
รับประทาน
อาหารถูกหลัก
โภชนาการของ
เด็กได้          
2.อสม.และ
ผู้ปกครอง
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับหลัก
โภชนาการ    
3.อสม.และ
ผู้ปกครอง
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าไป
เผยแพร่ให้กับ
ผู้อ่ืนได้

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

            รวม    จ านวน  47  โครงการ

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 11 ตาม
 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี

1.เพ่ือแก้ปัญหาการ
รับประทานอาหารถูกหลัก
โภชนาการของเด็ก             
 2.เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
หลักโภชนาการ                
3.เพ่ือให้ อสม. และผู้ปกครอง
กลุ่มเป้าหมายสามารถน าไป
เผยแพร่ให้กับผู้อ่ืนได้

1.อสม. จ านวน 19 คน 
2.ผู้ปกครอง
กลุ่มเป้าหมายจ านวน  31
 คน

5,500  -    -   

         รวม ยุทธศาสตร์ท่ี  7  จ านวน   47   โครงการ

 -   จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
อุดหนุน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนต าบล

          50,000         100,000         100,000         100,000         100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

พนักงานจ้าง ประชาชนฯ ร้อยละ 60

8 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี : 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  : 7.การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

  8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ

      8.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

1 โครงการ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณ์อดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถ
บพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

 1.เพ่ือส่งเสริม
ความจงรักภักดี
ต่อชาติ พิทักษ์
รักษาไว้ซ่ึงความ
ม่ันคงของ
สถาบัน ชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์
 โดยให้ทุกส่วน
ร่วมกัน          
 2.เพ่ือเผยแพร่
ความส าคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
 พระราชประวัติ
 พระราชกรณีย
กิจ พระมหา
กรุณาธิคุณ ฯลฯ

ส านักงาน
ปลัดฯ

1.เพ่ือส่งเสริมความจงรักภักดี
ต่อชาติ พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึง
ความม่ันคงของสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย
ให้ทุกส่วนร่วมกัน              
2.เพ่ือเผยแพร่ความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พระราชประวัติ พระราช
กรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ
 ฯลฯ                             
 3.เพ่ือเป็นการสร้างความส า
พันธ์ ความสามัคคี อันดี
ระหว่างหน่วยงาน กับชุมชน 
และประชาชนในต าบล
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

3.เพ่ือเป็นการ
สร้างความส า
พันธ์ ความ
สามัคคี อันดี
ระหว่าง
หน่วยงาน กับ
ชุมชน และ
ประชาชนใน
ต าบล

        320,000         320,000         320,000         320,0002 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิม
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา
และบุคลากรของ 
อบต. ควนกาหลง

ส านักงาน
ปลัดฯ

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ
และศักยภาพแก่คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลควน
กาหลง                           
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนกาหลงได้
ศึกษาหาความรู้น ามาพัฒนา
องค์กรและชุมชน

1.จัดอบรมให้ความรู้ 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาและบุคลากรของ 
อบต.ควนกาหลง           
 2.ศึกษาดูงาน 1 คร้ัง / ปี

 1.ท าให้ อบต.
เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง        
2.บุคลากรของ 
อบต.ควน
กาหลงมีส่วน
ร่วมในการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้

ร้อยละ 100
ของบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ
เพ่ิมข้ึน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

3.เพ่ือเป็นการสร้างความส า
พันธ์ แลกเปล่ียนความรู้ 
ระหว่างคณะผู้บริหารสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกาหลง

3.บุคลากรของ 
อบต.ควนกาหลง
ได้รับการพัฒนา
ความรู้เพ่ิมข้ึน
4.มีคู่มือในการ
ท างานเพ่ิมข้ึน

4.เพ่ือน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีความเจริญก้าวหน้า
พัฒนาต่อไปอย่างย่ังยืน

5.ท าให้
บุคลากรของ 
อบต.ควนกาหลง
เกิดความ
กระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน

3  เพ่ือให้บริการประชาชนใน
การเข้ารับบริการของ อบต .ค
วนกาหลง มีความประทับใจ

          13,000           13,000           13,000           13,000           20,000 ส านักงาน
ปลัดฯ

โครงการบริการ
ประชาชน

 ประชาท่ีเข้ารับบริการมี
ความประทับใจในการ
ให้บริการ

 ร้อยละ80 
ของประชาชน
พึงพอใจ

 การบริการ
ประชาชนท่ีเข้า
มาติดต่อ
ราชการในอบต.
มีความประทับใจ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

4  จ านวน 1 คร้ัง/ปี           30,000           30,000           30,000           30,000           30,000

5         500,000         800,000         800,000         400,000         400,000  ร้อลละ 100  การเลือกต้ัง
คณะ ของการจัด  ผู้บริหาร และ

 การเลือกต้ัง สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน มีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วย

        300,000         300,000         300,000         300,000         300,000

ประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการ
ของ อบต.

 เพ่ือให้ทราบความพึงพอใจ
ของประชาชนในการบริหาร
ตามโครงการต่างๆของอบต
และการบริหารงานด้านต่างๆ
และสามารถน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงการให้บริการต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถ่ิน
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ัง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

 การเลือกต้ังคณะ  
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถ่ินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

 อบต.ได้ทราบ
ถึงความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
การบริหารตาม
โครงการต่างๆ 
และการ
บริหารงาน

 ร้อยละ 100 
ของข้อมูลน ามา
บริหารอบต.ได้

6 โครงการเทิดทูนและ
ปกป้องสถาบัน

 เพ่ือเป็นการปกป้อง
พระมหากษัตริย์ท่ีเป็นศูนย์
รวมรวมทางจิตใจและความ
รักความสามัคคี

 ประชาชนทุกหมู่เหล่า
แสดงพลังความเป็นน้ า
หน่ึงใจเดียวกันในการ
แสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดี

 1.ได้ร่วมกัน
แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดี 
 2.ก่อให้เกิด
ความรัก ความ
สามัคคีหมู่คณะ

 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม

  ส านักงาน
ปลัดฯ

  ส านักงาน
ปลัดฯ

  ส านักงาน
ปลัดฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

 ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระ
บรมวงศานุวงศ์ท่ีเสด็จในพ้ืนท่ี

        500,000         500,000         500,000         500,000         500,000   ส านักงาน
ปลัดฯ

 2.ได้ร่วมแสดง

ออกถึงความ

 จงรักภักดี

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานในโครงการตาม
พระราชด าริของพระบรม
วงศานุวงศ์

        200,000         200,000         200,000         200,000         200,000  ได้รับความรู้
จากการศึกษาดู
งานและ
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

  ส านักงาน
ปลัดฯ

          80,000           80,000           80,000           80,000           80,000  ข้อมูลท่ีใช้ใน
การด าเนิน

 การวาง
แผนพัฒนา

 ต าบลได้อย่างมี

 ประสิทธิภาพ

8  โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน
พระราชด าริ

 1.คณะผู้บริหารส.อบต.
พนักงาน อบต.ควน
กาหลงและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
2.ศึกษาดูงานจ านวน 1 
คร้ัง

 ร้อยละ 100
ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ประโยชน์

9 โครงการจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาต าบล

 จัดจ้างบุคลากรในการ 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
และบันทึกข้อมูล เพ่ือ
การพัฒนาต าบล

7 โครงการเตรียมรับ
เสด็จฯ

 ประชาชน  ข้าราชการ
และหน่วยงานต่างๆร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม

 1.มีการเตรียม
รับเสด็จมีความ
สมพระเกียรติ

 ร้อยละ
ประชาชน
ประโยชน์

 ร้อยละ 100 
ของการบริหาร
จัดการอบต. มี
ประสิทธิภาพ

 เพ่ือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาในด้านต่างๆ อย่าง 
ถูกต้องและเป็นจริง

  ส านักงาน
ปลัดฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

10           30,000           40,000           40,000           40,000           40,000   ร้อยละ 100

  ของแผนพัฒนา

  แผนพัฒนา

  อบต.มาจาก

  ประชาชน

11         200,000         200,000         200,000           20,000           60,000

 

เพ่ือให้ประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบลมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล และเพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาต าบล

 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ควนกาหลง

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
และสนับสนุการ
จัดท าแผนชุมชน,
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
และแผนพัฒนา
การศึกษาของอบต. 
ควนกาหลง

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่ผู้น าชุมชน 
ประชาคมหมู่บ้าน 
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาฯ,
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯ ,ครูศพด.และ
ศดม. พนง.,เจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 1 รุ่น/ปี

 ร้อยละ 95 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถ
จัดท า
แผนพัฒนาฯได้
ถูกต้อง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมในการจัดท า
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
เช่น ค่าอาหารว่าง ค่า
จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดท าประชาคม  ท้ัง 11 
หมู่บ้าน  จ านวน 1 คร้ัง
 /ปี

1.ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาต าบลมาก
ข้ึน                
2.มีกระบวนการ
ความคิดแบบมี
ส่วนร่วม          
3. จัดท า
แผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ต าบลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถท าแผน
แผนการศึกษาได้
อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล

1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
การบูรณาการร่วมของแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ิน ,
แผนการศึกษา มีความเช่ือมโยง 
สอดคล้องกัน                    
2.บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาและผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
แผนทุกระดับ3.ให้
คณะกรรมการจัดท าแผนแต่ละ
คณะมีความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีและมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนา
ของอบต.ทุกระดับ   4.เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน มีความรู้ ความเข้าใจ 
และข้ันตอนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินทุกระดับ

   
ส านักงาน

ปลัดฯ

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาต าบล
มากข้ึน

  ส านักงาน
ปลัดฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

12  -    20,000  20,000  20,000  20,000

2.กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ

 2.ประชาชนใน
พ้ืนท่ีต าบลควน
กาหลง มีพ้ืนท่ี 
สาธารณประโยชน์
 และมีสระเก็บ
น้ าสาธารณะ เพ่ือ
ใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างย่ัยยืน

ท้ังยังใช้เป็น
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี

2.เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
ต าบลควนกาหลงในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
พร้อมท้ังฟ้ืนฟูทรัพยากรแหล่ง
น้ าให้ย่ังยืน และปล่อยพันธ์ุ
สัตว์น้ าเพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมาณฉันท์

1.เพ่ือเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยกิจกรรมการ
กีฬาและนันทนาการ ซ่ืงเป็น
กิจกรรมท่ีมุ่งสร้างความรัก 
ความสามัคคี ความปรองดอง 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและทัศนคติท่ีดี ในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

1.กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน์ สระ
เก็บน้ าสาธารณะ ในพ้ืนท่ี
ต าบลควนกาหลง อ าเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล 
(พนักงานส่วนต าบล ผู้น า
หมู่บ้าน และประชาชน
ร่วมด้วยช่วยกัน)

ร้อยละ50ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความเข้าใจ
การปรองดอง
ความสมานฉันท์

1.ประชาชนใน
พ้ืนท่ีต าบลควน
กาหลง มีความรัก
 ความสามัคคี 
ความปรองดอง 
และมีทัศนคติท่ีดี 
ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์
และมีความสุข
มากย่ิงข้ึน

 ส านักงาน
ปลัดฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

13  -    20,000  -    -   

14  -    20,000  20,000  20,000  20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แนวทาง
ส่งเสริมการป้องกัน
ทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคประชาชน

 1.เพ่ือเสริมสร้างกลไกการ
ตรวจสอบภาคประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพเข้มแข็ง          
2.เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
ตัวแทนประชาคม ในระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี
  3. เพ่ือส่งเสริมให้อบต .ควน
กาหลงเป็นองค์กรปลอดการ
ทุจริต

 1.เพ่ือเสริมสร้างกลไก
การตรวจสอบภาค
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพเข้มแข็ง     
 2.เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
ตัวแทนประชาคม ใน
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าท่ี   
พนักงาน ข้าราชการ 
อบต.ควนกาหลง

ร้อยละ50 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความเข้าใจ
การป้องกันทุจริต

การตรวจสอบ
จากภาค
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 
เน่ืองจากมี
ความรู้ระเบียบ
และข้อ
กฏหมายท่ี
เก่ียวข้องมากข้ึน

 ส านักงาน
ปลัดฯ

โครงการคัดเลือก
บุคคลต้นแบบต าบล
ควนกาหลง

1.สร้างจิตส านึกให้คนใน
ท้องถ่ิน ท างานช่วยเหลือเพ่ือ
สังคม และให้ความส าคัญเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล ท่ีเป็น
ต้นแบบด้านความซ่ือสัตย์
สุจริต ท าคุณงามความดี 
เสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวม
และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์

พิจารณาคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบ ซ่ึงมีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ด ารงตน
ด้วยความพอเพียง รู้จัก 
เสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
จากบุคคลอาชีพต่างๆ 5 
สาขาอาชีพ คือ

อบต.ควนกาหลง
 คัดเลือกบุคคล
ต้นแบบได้

1.เด็กและ
เยาวชนรวมถึง
ประชาชน
โดยท่ัวไป มี
จิตส านึกในการ
ท างานเพ่ือสังคม
 ปฏิบัติหน้าท่ี

 ส านักงาน
ปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 159 -



แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 160 -

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

 1.สาขาอาสาสมัคร จิต
อาสาและประชาชนท่ัวไป
 2. นักปกครองท้องท่ี    
3. นักปกครองท้องถ่ิน   
 4. เยาวชน                
5. ผู้น ากลุ่มอาชีพ

 ซ่ึงถือเป็นบุคลากรอันมี
คุณค่าต่อประชาชน           
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนยก
ย่องและประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้ท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต ท า
คุณงามความดี เสียสละแก่
ประโยชน์ส่วนรวม และมี
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์         
3.เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่บุคคล
อ่ืน ท่ีจะยึดเป็นแบบอย่างและ
ปฏิบัติตาม

ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 
ท าคุณงามความ
ดี เสียสละแก่
ประโยชน์
ส่วนรวมมาก
ย่ิงข้ึน           
2.เด็กและ
เยาวชนรวมถึง
ประชาชน
โดยท่ัวไป 
น าเอาบุคคล
ต้นแบบ มายึด
เป็นแบบอย่าง
และปฏิบัติตาม
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

15  -    10,000  10,000  10,000  10,000  เด็กนักเรียน
และสังคมทุก
ภาคส่วน 
ตระหนักและมี
จิตส านึกต่ืนตัว
ในการต่อต้าน
การทุจริต ไม่
ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปช่ันและ
การโกงทุก
รูปแบบ และมี
ช่องทางในการ
ตรวจสอบการ
ทุจริตท าให้การ
ตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน

จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน

ร้อยละ50ของ
ผู้เข้าร่วมได้รับ
ประโยชน์

 ส านักงาน
ปลัดฯ

จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
ประกอบด้วย   - 
จัดท าสต๊ิกเกอร์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต และสต๊ิกเกอร์
ช่องทางแจ้งเบาะแส
การทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควน
กาหลงเพ่ือมอบให้แก่
ส่วนราชการ ร้านค้า
ต่างๆ รวมถึง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ติด
ประชาสัมพันธ์ตาม
แหล่งชุมชน

เพ่ือเป็นการปลุกจิตส านึก
ให้แก่เด็กและกระตุ้นให้
สังคมทุกภาคส่วน 
ตระหนักและต่ืนตัวในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
โปร่งใส และไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปช่ันและการโกงทุก
รูปแบบ อีกท้ังเพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างย่ังยืน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

16  30,000  -    -    -    -   

17  -    850,000  -    -    -   

18  -    950,000  -    -    -   

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ

เพ่ือก่อสร้างโรงจอดรถส าหรับ
บริการประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ

ก่อสร้างโรงจอดรถ 
จ านวน 1 หลังขนาด 24 
เมตร ยาว 15.00 เมตร 
ตามแบบอบต.ก าหนด

มีโรงจอดรถ 
จ านวน 1 หลัง

 มีท่ีจอดรถได้
เพียงพอส าหรับ
ประชาชน
ติดต่อส่ือสาร
การให้บริการ
ประชาชนสะดวก

 ส านักงาน
ปลัดฯ

โครงการติดต้ังป้าย
ส านักงานอบต.ควน
กาหลง

 เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกาหลง

ติดต้ังป้ายช่ือส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
ควนกาหลง บริเวณ
ด้านหน้าอาคาร

จ านวน 1 แห่ง 
ประชาชนได้รับ
การ
ประชาสัมพันธ์
ท่ัวถึง

 ประชาชน
สามารถ
มองเห็นป้าย
ส านักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควน
กาหลงได้
ชัดเจนและเป็น
ประโยชน์ใน
การติดต่อ
ราชการ

 ส านักงาน
ปลัดฯ

โครงการก่อสร้างห้อง
เก็บพัสดุ

เพ่ือให้มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุท่ี
ได้มาตรฐาน

 ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ 
ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว
 12 เมตร  ตามแบบ
อบต.ก าหนด

 มีอาคารจัดเก็บ
พัสดุ   จ านวน 
1 หลัง

การจัดเก็บพัสดุ
ได้มาตรฐาน

 ส านักงาน
ปลัดฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

19  -    900,000  -    -    -   

20  250,000  -    -    -    -    ส านักงานอบต.ควน
กาหลง  จ านวน 8 จุด  
ตามแบบอบต.ก าหนด

 ติดต้ังระบบ
กล้องวงจรปิด  
จ านวน 8 จุด

ส านักงาน 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควน
กาหลงมีความ
ปลอดภัยท้ัง
ชีวิตและ
ทรัพย์สินรวมท้ัง
สามารถดูแล
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยได้ดี
ย่ิงข้ึน

ส านักงาน
ปลัดฯ

โครงการก่อสร้าง
อาคารห้องละหมาด

เพ่ือให้มีสถานท่ีละหมาด
ให้กับผู้มาติดต่อราชการ หรือ
นักท่องเท่ียว นักเดินทาง

 ก่อสร้างอาคารห้อง
ละหมาดขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 10 เมตร  
ตามแบบอบต.ก าหนด

  อาคารห้อง
ละหมาด   
จ านวน 1 หลัง

 มีอาคารห้อง
ละหมาดท่ีได้
มาตรฐาน
รองรับบริการ
ประชาชน
เพียงพอ

ส านักงาน
ปลัดฯ

โครงการติดต้ังระบ  
กล้องวงจรปิด     
(CCTV ) ส านักงาน
อบต.ควนกาหลง

เพ่ือความปลอดภัยและการ
ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

21  -    -    100,000  -    -   

22 โครงการก่อสร้าง
ระบบกรองน้ า
ส านักงาน อบต.ควน
กาหลง

ก่องสร้างระบบกรองน้ า  
เพ่ือให้อบต.ควนกาหลงมีน้ าท่ี
สะอาดส าหรับอุปโภคบริโภค 
และบริการประชาชน

ก่อสร้างระบบกรองน้ า 
ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด

 -    100,000  -    -    -   มีระบบกรองน้ า
ท่ีสะอาด

 อบต.ควน
กาหลง มีน้ า
อุปโภค บริโภค 
ท่ีสะอาดและใช้
บริการประชาชน

ส านักงาน
ปลัดฯ

โครงการก่อสร้างป้อม
ยาม

เพ่ือเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน 
รักษาความปอลดภัย

ก่อสร้างป้อมยาม
รักษาการณ์ ขนาด 3x3 
เมตร   ตามแบบท่ีอบต .
ก าหนด

 จ านวน 1  หลัง มีป้อมยาม
รักษาการณ์
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ยามรักษาการณ์
 มีป้อมยามใน
การรักษาความ
เป็นะเบียบ
เรียบร้อยบริเวณ
รอบๆ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง

ส านักงาน
ปลัดฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

23 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบ
อาคารส านักงาน
อบต.ควนกาหลง

เพ่ือให้ภูมิทัศน์อบต .ควน
กาหลงสวยงาม ร้อมรองรับ
บริการประชาชน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีท าการ
อบต.ให้สวยงาม  ตาม
แบบท่ีอบต.ก าหนด

 -    150,000  -    -    -   อบต.มีภูมิทัศน์
ท่ีสวยงาม

ประชาชน
ผู้รับบริการมี
ความสะดวก  
และเกิดความ
ประทับใจใน
การมาติดต่อ
ราชการ

ส านักงาน
ปลัดฯ

24 โครงการติดต้ัง
ระบบส่ือสารและ
สารสนเทศภายใน
ส านักงานอบต.     
ควนกาหลง

 เพ่ือให้การติดต่อส่ือสารของ
อบต.ควนกาหลงสะดวก 
รวดเร็ว พร้อมให้บริการ
ประชาชน

ติดต้ังระบบส่ือสาร ระบบ
โทรศัพท์  ระบบ
อินเตอร์เน็ต สารสนเทศ
ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการบริการ
ประชาชน   ตามแบบ
อบต.ก าหนด

 240,000  -    -    -    -   อบต.ควนการ
หลงมี
ระบบส่ือสาร 
ระบบ
อินเตอร์เน็ต 
ระบบโทรศัพท์ ท่ี
ได้มาตรฐาน

ประชาชน
ผู้รับบริการมี
ความสะดวก  
และเกิดความ
ประทับใจใน
การมาติดต่อ
ราชการ

ส านักงาน
ปลัดฯ

25 โครงการติดต้ังม่านมู
ล่ีส านักงาน อบต.ค
วนกาหลง

ติดต้ังม่านมูล่ีส านักงานอบต .ค
วนกาหลง

ติดต้ังม่านมูล่ีส านักงาน
อบต.ควนกาหลง  ตาม
แบบอบต.ก าหนด

 -    380,000  -    -    -    ม่านปรับแสง 
ตามแบบท่ี
ก าหนด

ประชาชน
ผู้รับบริการมี
ความสะดวก  
และเกิดความ
ประทับใจในการ
มาติดต่อราชการ

ส านักปลัดฯ

26 โครงการชดใช้เงินทุน
โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน

เพ่ือชดใช้คืนเงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนจ านวน 1 
กลุ่ม (กลุ่มสงเสริมการ
ท่องเท่ียวน้ าตกดาวกระจาย 
หมู่ท่ี11)

 ชดใช้คืนเงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน กลุ่มสง
เสริมการท่องเท่ียวน้ าตก
ดาวกระจาย หมู่ท่ี11

 70,000  -    -    -    -     จ านวนกลุ่มท่ี
ได้ชดใช้คืนเงิน

ประชาชน 
ได้รับการ
ช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหา

ส านักปลัดฯ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

27 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80ของ
ประชาชน

1.ไม่มีลูกหน้ี กองคลัง

จัดท าครบ 2.เพ่ิมรายได้

28  1.เพ่ือรวบรวมข้อมูลในด้าน 
ภาษีและค่าธรรมเนียม

200,000 550,000 550,000 550,000 550,000 กองคลัง

 2.เพ่ือเพ่ิมรายได้และจัดเก็บ

 ภาษีและค่าธรรมเนียมได้ 
อย่างครบถ้วน

2.มีรายได้เพ่ิมข้ึน

3.มีระบบการ
จัดเก็บ

ภาษีท่ีแน่นอน
ถูกต้อง

และเป็นธรรม

1.มีข้อมูลด้าน
ภาษีอย่าง
ครบถ้วน

 3.เพ่ือให้จัดเก็บภาษีมีระบบ
ท่ีแน่นอนและสามารถตรวจ 
ตรวจสอบได้

 2.จ้างลูกจ้างตามโครงการ
จ านวน 4 คนในการจัดท า
แผนท่ีแม่บทหมู่ท่ี 2 3 4 
และ 7 คัดลอกระวางท่ีดิน
ในเขตต าบลคัดลอกสารบบ
ท่ีดินหมู่ท่ี 1 และ2 ทุก
แปลง ส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเพ่ือการจัดท าช้ัน
ข้อมูลกายภาพพร้อมท้ัง
จัดท าฐานข้อมูลแปลงท่ีดิน
และคีย์ข้อมูลลงระบบ

ร้อยละ100
ของการจัดซ้ือ
วสดุท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดท า
โครงการและ
การจ้างลูกจ้าง
ตามโครงการ
จ านวน 4 คน
ในการจัดท า
แผนท่ีแม่บทหมู่
ท่ี 2 3 4 และ 7

โครงการออกหน่วย
บริการเคล่ือนท่ีรับ
ช าระภาษี

 1.เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบล
ควนกาหลง

 ประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบล
ควนกาหลง หมู่ท่ี 1 - หมู่
ท่ี 11

 2.เพ่ือให้จัดเก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมาย

โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

 1.จัดซ้ือวัสดุท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดท าโครงการ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ประชาชนพ้ืนท่ี  ม.1 - ม.
11 ต.ควนกาหลง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองคลัง

2.จัดเก็บภาษีได้

ตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด

1.เพ่ือประชาสัมพันการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ                           
2.เพ่ือเป้นการกระตุ้น
ประชาชนให้มีการต่ืนตัว
ประชาชนให้มีการต่ืนตัวใน
การช าระภาษีตามก าหนด

คัดลอกระวาง
ท่ีดินในเขต
ต าบลคัดลอกสา
รบบท่ีดินหมู่ท่ี 1
 และ2 ทุกแปลง
 ส ารวจพร้อม
ท้ังจัดท า
ฐานข้อมูลแปลง
ท่ีดินและคีย์
ข้อมูลลงระบบ

1.ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับภาษี
และ
ค่าธรรมเนียม
อย่างท่ัวถึง

29 ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง
จ านวน 35 คน

20,000 20,000 20,000  20,000  20,000 กองคลัง

 2,723,000  6,563,000  3,313,000  2,633,000  2,680,000
    2,723,000     6,563,000     3,313,000     2,633,000     2,680,000
    59,615,295     88,877,300     52,777,500     55,934,500     53,214,500

         รวม ยุทธศาสตร์ท่ี  8  จ านวน 30  โครงการ
         รวม ยุทธศาสตร์ท่ี  1-8  จ านวน   229   โครงการ

30 โครงการอบรมสัมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการเงิน
 การคลัง ของ อบต.
ประจ าปี

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
มีความรู้ ระเบียบ กฎหมาย
เก่ียวกับการเงิน การคลังและ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

 รวม จ านวน   30  โครงการ

ร้อยละ 100
ของผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ประโยชน์

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความ
เข้าใจเก่ียวกับ
กฏหมาย
การเงินการคลัง
และท าให้
ปฏิบัติงานการ
คลังมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์จ าหน่ายและ
กระจายสินค้าชุมชน
ครบวงจร เพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวสตูล 
อ าเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล

 1. เพ่ือให้ประชาชน  
นักท่องเท่ียว  นัก
เดินทางได้มีศูนย์อาหาร
ตลาดสดและตลาดนัดท่ี
สะอาด  สะดวก  มี
สินค้าและบริการ
ครบถ้วน

 กิจกรรมท่ี :1 ศูนย์
จ าหน่ายและกระจาย
สินค้าชุมชนครบวงจร
   ขนาดกว้าง 50 
เมตร ยาว 10เมตร 
จ านวน 1 หลัง

 -    15,900,000  15,900,000  15,900,000  15,900,000 เชิงปริมาณ 
   - มีอาคาร
เพ่ิมข้ึน

1. มีอาคารศูนย์
จ าหน่ายสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประจ าต าบล      
 2. สินค้าชุมชน
เป็นท่ีรู้จัก

 - อบต.ควนกาหลง 
 ( ส านักปลัด  ฯ /  
  กองช่าง)          
(งบกลุ่มจังหวัด/งบ
พัฒนาภาค)

รวม  -    15,900,000  15,900,000  15,900,000  15,900,000

1

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
                    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี : 1. สร้างมูลค่าเพ่ิมการท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  : 2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี   1  จ านวน   1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม  -    -    1,430,000  1,430,000  1,430,000
รวม  -    15,900,000  17,330,000  17,330,000  17,330,000

1  - อบต.ควนกาหลง 
(กองการศึกษา)     
 (งบกลุ่มจังหวัด/
งบพัฒนาภาค)

1. มี
นักท่องเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน
ร้อยละ 20
2. มีการ
กระจาย
รายได้ ด้าน
ท่ีพักโฮม 
สเตย์ การ
จ าหน่าย
สินค้าชุมชน

 1,430,000 1,430,000 1,430,000 -    -   1. ก่อสร้างลาน
คอนกรีต  ขนาด 
กว้าง 15 เมตร ยาว 
45 เมตร  จ านวน 1
 ลาน
2. ก่อสร้างห้องน้ า
ห้องส้วม  ขนาด 
กว้าง 7 เมตร ยาว 3 
เมตร  จ านวน 2 หลัง
3. ติดต้ังเสาไฟส่อง
สว่าง จ านวน 6 ต้น

1. เพ่ือพัฒนาสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงเศรษฐกิจ
ของต าบลควนกาหลง
2. เพ่ือให้มีสถานท่ี
ส าหรับบริการ
นักท่องเท่ียว  จ าหน่าย
อาหาร  เคร่ืองด่ืม  
สินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน
3. เพ่ือสร้างอาชีพ  
พัฒนารายได้  และ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับประชาชน

โครงการก่อสร้าง
ตลาดชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี

                    1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1.มีตลาดนัด
ชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของ
ต าบลควนกาหลง
2.มีสถานท่ี
ส าหรับบริการ
นักท่องเท่ียว 
จ าหน่ายอาหาร 
เคร่ืองด่ืม สินค้า
และผลิตภัณฑ์
ชุมชน
3.ประชาชนใน
ต าบลควน
กาหลงมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากการ
จ าหน่ายสินค้า

จ านวน     1    โครงการ
                           ยุทธศาสตร์ท่ี   1  จ านวน    2   โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์น้ าตก
ดาวกระจาย  หมู่ท่ี 
11

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวให้มีความ
สะดวกและปลอดภัยแก่
นักท่องเท่ียว

 -    -    2,000,000  2,000,000  2,000,000 จ านวน
นักท่องเท่ียว
ท่ีมา
ท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 15

นักท่องเท่ียว
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

 - อบต.ควนกาหลง 
   (กองการศึกษา)  
(งบกลุ่มจังหวัด/งบ
พัฒนาภาค)

2  -    -    3,000,000  3,000,000  300,000

                    2.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

 - อบต.ควนกาหลง 
 (กองการศึกษา)   
(งบกลุ่มจังหวัด/งบ
พัฒนาภาค)

1.ก่อสร้างทางเดิน
เท้า 2.ก่อสร้างซุ้มท่ี
พักระหว่างทางเดิน 
จ านวน 3 ซุ้ม          
   3.ก่อสร้างจุด
บริการนักท่องเท่ียว  
จ านวน 1 หลัง

 จ านวน
นักท่องเท่ียว
ท่ีมา
ท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 15

โครงการก่อสร้าง
ทางเท้าเข้าน้ าตก
สายใจ  หมู่ท่ี 6

สถานท่ีท่องเท่ียวได้รับ
การพัฒนาให้ มีความ
ปลอดภัย สะดวก

ก่อสร้างทางเท้าเข้าสู่
แหล่งท่องเท่ียวน้ าตก
สายใจตามแบบท่ี
อบต.ก าหนด

2

   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   : 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  :1  พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน/4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน

สถานท่ีท่องเท่ียว
สะอาดสวยงาม 
พร้อมบริการ
นักท่องเท่ียว
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวบ่อ
น้ าร้อน  หมู่ท่ี 11

เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว

1.ก่อสร้างทางเดิน
เท้าคอนกรีต          
 2.ปรับปรุงบ่อน้ า
ร้อน  1 บ่อ         
3.ก่อสร้างสระแช่น้ า
ร้อน 1 สระ           
 4.ก่อสร้างห้องน้ า-
ห้องสุขา  จ านวน 1 
หลัง                   
5.ก่อสร้างศาลา/ซุ้ม
ท่ีพัก จ านวน 1 ซุ้ม   
 6. ก่อสร้างลาน
คอนกรีต

 -    -    2,000,000  2,000,000  200,000 จ านวนของ
นักท่องเท่ียว
ท่องเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน
ร้อยละ 15

นักท่องเท่ียวเพ่ิม
มากข้ึน

 - อบต.ควนกาหลง 
(กองการศึกษา)     
   (งบกลุ่มจังหวัด/
งบพัฒนาภาค)
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

4  -    -    100,000  100,000  100,000  -อบต.ควนกาหลง 
(กองการศึกษา)     
   (งบกกท.จ.สตูล)

2. เพ่ือให้ผู้น าชุมชน
ได้รับความรู้และทักษะ
การเป็นมัคคุเทศก์
ท้องถ่ินในการแนะน า
และประชาสัมพันธ์
ชุมชน ด้วยจิตส านึกใน
คุณค่าและภาคภูมิใจใน
ท้องถ่ินตน น าไปสู่การ
อนุรักษ์และ
ประชาสัมพันธ์
ทรัพยากรการท่องเท่ียว
ท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง
และเกิดประโยชน์แก่
ท้องถ่ินตน

1. ผู้น า
ชุมชนได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจใน
เร่ืองการ
ท่องเท่ียว
ชุมชน
2. ผู้น า
ชุมชนมี
ทักษะในการ
ให้บริการ

1.ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
การจัดการ
ท่องเท่ียวโดย
ชุมชน
2.ชุมชนได้น า
ความรู้และ
ทักษะจาก
การศึกษา  ดูงาน
มาปรับใช้กับ
ชุมชน

โครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียวชุมชน

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้
 ความเข้าใจในเร่ืองการ
ท่องเท่ียวชุมชนให้แก่
ผู้น าชุมชนต าบลควน
กาหลง

 1. จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างเสริม
ความรู้และความ
เข้าใจในเร่ืองการ
ท่องเท่ียวชุมชน
2. ศึกษาดูงานด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวชุมชนเพ่ือ
ศึกษาการบริหาร
จัดการด้านการ
ท่องเท่ียวชุมชน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทาง
แหล่งท่องเท่ียว
ต าบลควนกาหลง

1.เพ่ือให้ถนนมีสภาพใช้
งานได้อย่างปกติ           
 2. เพ่ือใช้เป็นเส้นทางสู่
แหล่งท่องเท่ียว            
3. เพ่ือลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจร  
 4. เพ่ือให้ประชาชน
สามารถน าผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว       
 5. ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของขนในชุมชน

 1. ซ่อมสร้างถนนผิว
พาราแสฟัลท์คอนกรีต
 สายบ้านซอย 6  หมู่ท่ี
 4 ขนาดกว้าง  8 
เมตร ยาว 1,393 
เมตร หนา 0.05     
2. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยวิเศษ หมู่ท่ี 4
 ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 881 เมตร หนา 
0.15 เมตร

 -    -    30,655,000  30,655,000  30,655,000 มีจ านวน
ถนนสู่แหล่ง
ท่องเท่ียว
และการ
ขนส่งสินค้า
ทาง
การเกษตร
เพ่ิมข้ึน

เส้นทางสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวจ านวน
 6 สาย

กองการศึกษา
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

6.เพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของประชาชน

 3. ก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรีตสาย
ซอยไกลวังวล หมู่ท่ี 3 
ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว1,244 เมตร หนา
 0.05 เมตร           
4. ซ่อมสร้างถนน
พาราแอสฟัลท์สาย
บ้านซอย 5 หมู่ท่ี 4 
ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,120 เมตร 
หนา 0.05 เมตร
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

 5.ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง AC 
สายหลังมัสยิดธรรม
ประทีป ม.1 ม.10 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร     
   6.ปรับปรุงถนนผิว
ทางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต สายซอย 
10 - ซอย 2 หมู่ท่ี 3
 กว้าง 7 เมตร ยาว 
1,250 เมตร หนา 
0.05 เมตร

รวม  -    -    37,755,000  37,755,000  33,255,000
รวม  -    -    37,755,000  37,755,000  33,255,000

จ านวน    5   โครงการ
                            ยุทธศาสตร์ท่ี  2  จ านวน   5  โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านซอย 7 
 หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านซอย 7  หมู่ท่ี 4
  มีอาคารม่ันคง  
แข็งแรงเอ้ือต่อการจัด
การศึกษา

ก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ 
 จ านวน  1  หลัง

 -    -    2,500,000  2,500,000  2,500,000 ร้อยละ 100
  ของเด็ก
ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านซอย 7  
หมู่ท่ี 4  มี
อาคารม่ันคง  
แข็งแรงเอ้ือต่อ
การจัดการศึกษา

  -อบต.ควนกาหลง 
(กองการศึกษา)     
    (งบกลุ่มจังหวัด/
งบพัฒนาภาค/
กลุ่มสถ.)

2 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านซอย 10
   หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านซอย 10     
หมู่ท่ี 2  มีอาคารม่ันคง 
 แข็งแรงเอ้ือต่อการจัด
การศึกษา

ก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ 
 จ านวน  1  หลัง

 -    -    2,500,000  2,500,000  2,500,000 ร้อยละ 100
  ของเด็ก

ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านซอย 10
  หมู่ท่ี 2  มี
อาคารม่ันคง  
แข็งแรงเอ้ือต่อ
การจัดการศึกษา

  -อบต.ควนกาหลง 
(กองการศึกษา)     
  (งบกลุ่มสถ.)

   
 

3 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี : 3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติติดอย่างย่ังยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  : 6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                    3.1 แผนงานการศึกษา
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสตูลพิปูนล้น
เกล้า หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสตูลพิปูนล้นเกล้า  
หมู่ท่ี 9  มีอาคารม่ันคง 
 แข็งแรงเอ้ือต่อการจัด
การศึกษา

ก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ 
 จ านวน  1  หลัง

 -    -    2,500,000  2,500,000  2,500,000 ร้อยละ 100
  ของเด็ก

ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสตูลพิปูนล้น
เกล้า  หมู่ท่ี 9  
มีอาคารม่ันคง  
แข็งแรงเอ้ือต่อ
การจัดการศึกษา

  -อบต.ควนกาหลง 
(กองการศึกษา)     
  (งบกลุ่มสถ.)

รวม  -    -    7,500,000  7,500,000  7,500,000

1 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬากลาง
อ าเภอควนกาหลง

เพ่ือให้มีสนามกีฬา
กลางท่ีมีมาตรฐาน ใช้
ในการออกก าลังกาย

ก่อสร้างสนามกีฬา
กลางต าบลควน
กาหลง  ขนาด
มาตรฐาน กกท.
จ านวน 1 แห่ง

 -    48,727,000  48,727,000  48,727,000  48,727,000 ร้อยละ 100
  ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน 
เยาวชน  มี
สถานท่ีในการ
ออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน

  -อบต.ควนกาหลง 
(กองการศึกษา)     
    (งบกกท.จ.
สตูล/กลุ่มสถ.)

2 โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตซอล  บ้าน
ห้วยน้ าด านอก      
หมู่ท่ี 1

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีออก
ก าลังกายของประชาชน
และเยาวชนในชุมชน

ก่อสร้างสนามฟุตซอล
  หมู่ท่ี 1  ตามแบบท่ี
 อบต. ก าหนด

 -    -    3,000,000  3,000,000  3,000,000 ร้อยละ 100
  ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน 
เยาวชน  มี
สถานท่ีออก
ก าลังกายอย่าง
เพียงพอ

  -อบต.ควนกาหลง 
(กองการศึกษา)     
  (งบกกท.จ.สตูล/
กลุ่มสถ.)

จ านวน    3   โครงการ

  3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอล       
หมู่ท่ี 4

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีออก
ก าลังกายของประชาชน
และเยาวชนในชุมชน

ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล  หมู่ท่ี 4  
ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด

 -    -    2,500,000  2,500,000  2,500,000 ร้อยละ 100
  ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน 
เยาวชน  มี
สถานท่ีออก
ก าลังกายอย่าง
เพียงพอ

  -อบต.ควนกาหลง 
(กองการศึกษา)     
    (งบกกท.จ.
สตูล/กลุ่มสถ.)

4  -    -    3,500,000  3,500,000  3,500,000 ประชาชนมี

สถานท่ี
ออกก าลังกาย
เพียงพอ

รวม  -    48,727,000  59,227,000  59,227,000  59,227,000

รวม  -    48,727,000  66,727,000  66,727,000  66,727,000

เพ่ือปรับปรุง/ต่อเติม
สนามกีฬาฟุตซอล ท่ี
ได้มาตรฐาน ส าหรับ
การออกก าลังกาย

ร้อยละ 95 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตบอล 7 คน

 ก่อสร้างสนามฟุตบอล  
 7 คน ขนาด กว้าง  38
 เมตร  ยาว  65  เมตร

สนามฟุตบอล 7 คน
 1 แห่ง  ณ หมู่ท่ี 10
  บริวเวณท่ีท าการ
อบต. ควนกาหลง

 -    -    1,500,0005

    จ านวน     5    โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี   3  จ านวน     8    โครงการ

  -อบต.ควนกาหลง 
(กองการศึกษา)     
    (งบกกท.จ.
สตูล/กลุ่มสถ.)

 1,500,000  1,500,000 สนามฟุตบอล
  7 คน  
จ านวน 1 
สนาม

โครงการปรับปรุง/
ต่อเติม สนามกีฬา
ฟุตซอล ต่อเติม
หลังคา พร้อมปูพ้ืน
สนามและก่อสร้าง
ห้องน้ า

มีสนามกีฬาฟุตซอล ท่ี
ได้มาตรฐาน ส าหรับ
การออกก าลังกาย

  -อบต.ควนกาหลง 
(กองการศึกษา)     
    (งบกกท.จ.
สตูล/กลุ่มสถ.)

มีสนามกีฬา
ส าหรับใช้บริการ
ประชาชน
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

 -    -    1,000,000  1,000,000  1,000,000

รวม  -    -    1,000,000  1,000,000  1,000,000

รวม  -    -    1,000,000  1,000,000  1,000,000

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  : 6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข
4

                           4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  : 3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน

1

จ านวน    1   โครงการ

การเฝ้าระวัง 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย
 และการติดต่อ
ประสานงานของ
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
ฉุกเฉินอบต.ควน
กาหลงเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดCCTV
ภายในต าบลควน
กาหลง

เพ่ือรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชนรวมถึง
สังเกตการณ์สาธารณ
ภัยต่างๆ

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV บริเวณชุมชน
และภายในต าบล
ควนกาหลง

 ร้อยละ50
ของ
อุบัติเหตุ
ลดลง

  -อบต.ควนกาหลง 
(ส านักปลัดฯ)      
(งบกลุ่มสถ.)

ยุทธศาสตร์ท่ี   4   จ านวน     1   โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 180 -



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 181 -

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

-               -               1,000,000    1,000,000    1,000,000       - อบต.ควนกาหลง 
 (กองช่าง)
(งบทางหลวงฯ)

 -    4,424,000  4,424,000  4,424,000  -   เชิงปริมาณ   - อบต.ควนกาหลง 

มีถนนเพ่ิม  (กองช่าง)
ข้ึน

เชิงคุณภาพ

การคมนาคม

ขนส่งสะดวก

รวดเร็ว

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  :  3. การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมสันติสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  :  3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง

 1. เพ่ือขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

 2. เพ่ือความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง

 (งบกลุ่มจังหวัด/
งบพัฒนาภาค/
กลุ่มสถ.)

2 โครงการปรับปรุง
ถนนผิวทางพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต 
สายบ้านซอย 10 –
 ซอย 2 หมู่ท่ี 3

ปรับปรุงถนนผิวทาง
พาราแอสฟัลท์
คอนกรีต ขนาดกว้าง
 7.00 เมตร ยาว 
1,250 เมตร  หนา 
0.04 เมตร ตามแบบ
 อบต.ก าหนด

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ สายห้วย
ญวน - แค้มข้ีพร้า   
 หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชน มี
ไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน

ติดต้ังดวงโคมระบบ
ไฟฟ้แสงสว่างชนิด
หลอดฟลูออเรส
เซนต์พร้อมก่ิงโคมไฟ
และอุปกรณ์

5

   ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
                     5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 3. เพ่ือการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และมีความ   
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไปมา 
ยามค่ าคืน

 ร้อยละ
100ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ปลอดภัยจาก
การสัญจร และ
เพ่ือความสะดวก
ในการชนส่งผล
ผลิตทาง
การเกษตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 181 -



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 182 -

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

 -    588,000  -    -    -   เชิงปริมาณ   - อบต.ควนกาหลง 

มีถนนเพ่ิม  (กองช่าง)

ข้ึน  - จังหวัดสตูล

เชิงคุณภาพ

การคมนาคม

ขนส่งสะดวก

รวดเร็ว 
ปลอดภัย

4 เพ่ือให้ประชาชนมีความ - 6,058,000 - - - เชิงปริมาณ ประชาชนมีความ   - อบต.ควนกาหลง 
สะดวกในการสัญจร มีถนนเพ่ิม สะดวกในการ  (กองช่าง)
ไป-มา และปลอดภัย ข้ึน สัญจรไป-มา และ  - จังหวัดสตูล

และเพ่ือขนถ่ายผลผลิต เชิงคุณภาพ ปลอดภัย
ทางการเกษตร การคมนาคม

ขนส่งสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

 -    -    9,500,000  9,500,000  9,500,000   - อบต.ควนกาหลง 
 (กองช่าง)

เชิงคุณภาพ

การคมนาคม
ขนส่งสะดวก

รวดเร็ว 
ปลอดภัย

โครงการปรับปรุง
ถนนผิวทางพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต
สายทางเข้าน้ าตก
ธาราสวรรค์ หมู่ท่ี 5

ปรับปรุงถนนผิวทาง
พาราแอสฟัลท์
คอนกรีต ขนาดกว้าง
 5 เมตร ยาว 2,800
 เมตร หนา 0.04 
เมตร ตามแบบ อบต.
ก าหนด

(งบกลุ่มจังหวัด/งบ
พัฒนาภาค/กลุ่มสถ.)

(งบกลุ่มจังหวัด/งบ
พัฒนาภาค/กลุ่มสถ.)

(งบกลุ่มจังหวัด/งบ
พัฒนาภาค/กลุ่มสถ.)

3

5

 1. เพ่ือขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

 2. เพ่ือความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง

 3. เพ่ือการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนผิวทาง
พาราแอสฟัลท์
คอนกรีต กว้าง 8 
เมตร ยาว 125 เมตร
 หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ตามแบบ
 อบต.ก าหนด

โครงการก่อสร้าง
ถนนพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน สต.ถ.
 14003  สายบ้าน
ซอย 6 – ปลักหว้า 
หมู่ท่ี 4

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยจากการ
ใช้เส้นทางสัญจร
 และเพ่ือการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

เชิงปริมาณ   
'มีถนนเพ่ิมข้ึน

 1. เพ่ือขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร          
 2. เพ่ือความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง        
3. เพ่ือการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิวทางพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต 
สายบ้านซอย 6 หมู่
ท่ี 4

ซ่อมสร้างถนนผิว
ทางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต ขนาดกว้าง
 8 ยาว 1,130 เมตร
 หนา 0.04 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยจากการใช้
เส้นทางสัญจร และ
เพ่ือการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 เพ่ือให้ประชาชนมีความ  6,326,000  -    -    -   เชิงปริมาณ ประชาชนมีความ   - อบต.ควนกาหลง 

สะดวกในการสัญจร มีถนนเพ่ิม สะดวกในการ  (กองช่าง)
ไป-มา และปลอดภัย ข้ึน สัญจรไป-มา และ

และเพ่ือขนถ่ายผลผลิต เชิงคุณภาพ ปลอดภัย

ทางการเกษตร การคมนาคม

ขนส่งสะดวก

รวดเร็ว

7 เพ่ือให้ประชาชนมีความ  -    -    1,200,000  1,200,000  1,200,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมีความ   - อบต.ควนกาหลง 

สะดวกในการสัญจร มีสะพานเพ่ิม สะดวกในการ  (กองช่าง)

ไป-มา และปลอดภัย ข้ึน สัญจรไป-มา และ

และเพ่ือขนถ่ายผลผลิต เชิงคุณภาพ ปลอดภัย

ทางการเกษตร การคมนาคม

ขนส่งสะดวก

รวดเร็ว

ปลอดภัย

ซ่อมสร้างถนน AC.
ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ยาว 2,315 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
ตามแบบท่ีอบต.
ก าหนด (งบกลุ่มจังหวัด/งบ

พัฒนาภาค/กลุ่มสถ.)

โครงการซ่อมสร้าง
ถนน AC.บ้านซอย 8
 หมู่ท่ี 7

โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านซอย
 8    หมู่ท่ี 7

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านซอย 8 ชนิดไม่มี
ผิวทางจราจร   กว้าง
 8  เมตร ยาว 7 เมตร

(งบกลุ่มจังหวัด/งบ
พัฒนาภาค/กลุ่มสถ.)
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

8  -    7,000,000  7,000,000  7,000,000  -   เชิงปริมาณ   - อบต.ควนกาหลง 
มีถนนเพ่ิมข้ึน  (กองช่าง)
เชิงคุณภาพ

การคมนาคม

ขนส่งสะดวก

รวดเร็ว

เพ่ือให้ประชาชนมีความ -               4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000     เชิงปริมาณ ประชาชนมีความ   - อบต.ควนกาหลง 

สะดวกในการสัญจร มีถนนเพ่ิม สะดวกในการ  (กองช่าง)

ไป-มา และปลอดภัย ข้ึน สัญจรไป-มา และ

และเพ่ือขนถ่ายผลผลิต เชิงคุณภาพ ปลอดภัย

ทางการเกษตร การคมนาคม

ขนส่งสะดวก
รวดเร็ว

ปลอดภัย

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวทางพารา
แอสฟัลท์ สายซอย
หลังท่ีว่าการอ าเภอ 
หมู่ท่ี 10

ประชาชนได้รับ
ปลอดภัยจากการ
สัญจร และเพ่ือ
ความสะดวกใน
การชนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

 1. เพ่ือขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

 2. เพ่ือความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง

 3. เพ่ือการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว

โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวทางพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต 
สายหลังท่ีว่าการ
อ าเภอควนกาหลง 
(ช่วงท่ี 2)   หมู่ท่ี 10

ก่อสร้างถนนผิวทาง
พาราแอสฟัลท์
คอนกรีตขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
1,245 เมตร ตาม
แบบอบต.ก าหนด

ก่อสร้างถนนผิวทาง
พาราแอสฟัลท์
คอนกรีต สายซอย
หลังอ าเภอใหม่ – วัง
วน ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 900 
เมตร ตามแบบอบต.
ก าหนด

(งบกลุ่มจังหวัด/งบ
พัฒนาภาค/กลุ่มสถ.)

(งบกลุ่มจังหวัด/งบ
พัฒนาภาค/กลุ่มสถ.)
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต
ถนนสายบ้านซอย 2
 หมู่ท่ี 3 ต าบลควน
กาหลง -ถนนบ้าน
ถ้ าทะลุ หมู่ท่ี 3 
ต าบลควนโดน 
อ าเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล

1.  เพ่ือให้ประชาชน
สามารถน าผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ ตลาดได้อย่าง
สะดวก                         
  2.  เพ่ือแก้ปัญหาด้าน
โครงสร้าง พ้ืนฐานและ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี           
3 . เพ่ือลดระยะทางในการ
เดินทาง ถนนเช่ือมต่อ
ระหว่างอ าเภอควนการหลง
 และอ าเภอควนโดน

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจร กว้าง 7  
เมตร ยาว 32 เมตร

 4,400,000  -    -    -    -   เชิงปริมาณ  
มีสะพานเพ่ิม
ข้ีน          
เชิงคุณภาพ 
การคมนาคม
ขนส่งสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
 และปลอดภัย

 -อบต.ควนกาหลง 
(กองช่าง)          
(อบจ.สตูล)

 -เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้

                 -                    -                    -          750,000                    -   มีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ทุกครัวเรือน ทุกครัวเรือน ใช้ทุกครัวเรือน
11 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าในครัวเรือน 
หมู่ท่ี 8

 -ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน
 บริเวณซอยหลังมัสยิดญะ
มาอะตุลอิสลาม ซอยผัง
ปาล์ม 8/2 ซอยผังปาล์ม
8/5 ซอยผังปาล์ม8/4 
ซอยสวนแตง (ตามแบบ
อบต.ก าหนด)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 185 -



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 186 -

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

12  -    -    300,000  -   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

กองช่าง

13 โครงการติดต้ังเสา
ไฟฟาส่องสว่าง LED 
ชนิดโซล่าเซล ให้แก่
สถานท่ีราชการ 
แหล่งท่องเท่ียว และ
สถานท่ีส าคัญทาง
ศาสนาในพ้ืนท่ีต าบล
ควนกาหลง

 เพ่ือลดใช้พลังงานและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าและใช้
พลังงาน

ติดต้ังเสาไฟฟ้า LED 
ชนิดโซล่าเซล จ านวน
 1,200 ต้น

 -    -    30,000,000  -    -   เชิงปริมาณ 
มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภาพ
 ประหยัด
พลังงาน
ด้วยการใช้
พลังงาน
ทดแทน

สามารถลดการ
ใช้พลังงานและ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้า และใช้
พลังงานทดแทน
และประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

รวม  10,726,000  22,070,000  57,424,000  27,874,000  15,700,000    จ านวน  13    โครงการ

 เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
สัญจร

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในครัวเรือน 
สายซอยกุโบว์ พ้ืนท่ี 
หมู่ท่ี 11

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
ครัวเรือนสายซอยกุโบว์ 
(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด)

ร้อยละ100
ของประชาชน 
ได้รับประโยขน์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 186 -



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง - 187 -

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

  - อบต.ควนกาหลง 
 (ส านักปลัดฯ)
 (งบกลุ่มจังหวัด/
งบพัฒนาภาค/
กลุ่มสถ.)

รวม  -    -    3,000,000  3,000,000  3,000,000
รวม  10,726,000  22,070,000  60,424,000  30,874,000  18,700,000

1

    จ านวน    1    โครงการ

มีทางเท้า 
walk way 
และเส้นทาง
จักรยานริม
คลองมาจัง

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ปรับปรุงคลองมาจังให้
เป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ และเป็น
สวนสาธารณะต าบล
ควนกาหลง

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5    จ านวน   14    โครงการ

 -    -   ก่อสร้างทางเท้า 
(walk way )และ
เส้นทางจักรยานริม
คลองมาจังและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์   
หมู่ท่ี  10

    5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ เป็น
สวนสุขภาพ และ
สถานท่ีออก
ก าลังกาย ใน
ชุมชน

โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 10
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

1
เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างระบบประปา  3,992,000  -    -    -    -   สามารถแก้ไข

น้ าใช้อุปโภค บริโภค ผิวดินขนาดใหญ่ ปัญหาน้ าอุปโภค

และเพ่ือการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน บริโภค

หมู่ท่ี 9 เพียงพอ กรมทรัพยากรน้ า) และการเกษตร

บริเวณสระน้ าห้วย
หลุมพี

ได้อย่างมี

พร้อท่อส่งน้ า PVC มิประสิทธิภาพ

ระยะทาง 3,500 
เมตร

2 ขุดลอกสระเก็บน้ า  -    -    2,000,000  2,000,000  2,000,000 สามารถแก้ไข

ขนาดกว้าง 100 
เมตร

ปัญหาน้ าอุปโภค

ยาว  200 เมตร บริโภค

พร้อมคันถมสระและ และการเกษตร

ปรับปรุงคูระบายน้ า ได้อย่างมี

โดยรอบ มิประสิทธิภาพ

6

   ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  :  3. การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมสันติสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  :  3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่บ้านวังผา
สามัคคี

ร้อยละ 50 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

 - อบต.ควนกาหลง 
(กองช่าง)       (งบ
กลุ่มจังหวัด/งบ
พัฒนาภาค/กลุ่มสถ.)

 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคเพียงพอ

                     6.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

 - อบต.ควนกาหลง 
(กองช่าง)         
(งบกลุ่มจังหวัด/งบ
พัฒนาภาค/กลุ่มสถ.)

ร้อยละ 50 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

โครงการขุดลอกสระ
เก็บน้ าบ้านซอย 5 
หมู่ท่ี 4
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ)  2,561  2,562  2,563  2,564  2,565 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

3  -    -    900,000  900,000  900,000 สามารถแก้ไข

ปัญหาน้ าอุปโภค

บริโภค

และการเกษตร

ได้อย่างมี

มิประสิทธิภาพ

รวม  3,992,000  -    2,900,000  2,900,000  2,900,000

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารห้องประชุม

 -    -    12,000,000  12,000,000  12,000,000

รวม  -    -    12,000,000  12,000,000  12,000,000

รวม  14,718,000  86,697,000
 
198,136,000

 
168,586,000  151,912,000

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี : 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างย่ังยืน8
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  : 7.การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 8 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 เพ่ือให้มีสถานท่ีประชุม
เพียงพอและได้     
มารตฐานระดับต าบล/
อ าเภอ

มีอาคาร
ห้องประชุม 
จ านวน 1 
หลัง

มีอาคารห้อง
ประชุมท่ีได้
มาตรฐานรองรับ
บริการประชาชน
เพียงพอ

ก่อสร้างอาคารห้อง
ประชุมขนาดกว้าง 
20 เมตร ยาว 40 
เมตร  ตามแบบอบต.
ก าหนด

 - อบต.ควนกาหลง 
(ส านักปลัดฯ)    
(งบกลุ่มจังหวัด/งบ
พัฒนาภาค/กลุ่มสถ.)

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  จ านวน     1    โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 -8   จ านวน     34   โครงการ

 โครงการก่อสร้าง
ทางน้ าล้น ซอย
เพชรกาฬ หมู่ท่ี 2

 1.เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้น้ าในการอุปโภคอย่าง
เพียงพอ
2.เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

 มีปริมาณ
น้ าท่ี
เพียงพอต่อ
การอุปโภค 
บริโภค

ก่อสร้างทางน้ าล้น 
ผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 20 เมตร

 - อบต.ควนกาหลง 
(กองช่าง)           
(งบกลุ่มจังหวัด/งบ
พัฒนาภาค/กลุ่มสถ.)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  จ านวน    3   โครงการ
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย
แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562  2,563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว  - เคร่ืองท้าน ้าร้อน -น ้าเย็น           

จ้านวน 1 เคร่ือง
 26,000  -    -    -    -   ส้านักงานปลัด ฯ

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อม
เก้าอ้ี  ส าหรับบริการประชาชน         
 จ านวน 1 ชุด  (เก้าอ้ี 4 ตัว)

 -    -    45,000  -    -   กองคลัง

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน  - เคาน์เตอร์ จ้านวน 1 ตัว  -    -   15,000  -    -   กองช่าง

4 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน  - เก้าอี พักคอย  3ท่ีน่ัง จ้านวน 1 ชุด  -    -    5,000.00  -    -   กองช่าง

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

 - รถขุดตีนตะขาบ  จ านวน 1 คัน  -    -    3,000,000  -    -   กองช่าง

6 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

  - รถบรรทุกดีเซล  จ านวน 1 คัน  -    -    2,500,000  -    -   กองช่าง

7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน  - เก้าอี น่ังคอย 4 ท่ีน่ัง จ้านวน 2 ชุด  -    -    -    -    20,000 กองการศึกษา

8 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน  - เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ี          
จ้านวน 1 ตัว

 3,500 กองการศึกษา

9 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน  - บอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั ง     
 จ้านวน 10 ชุด

-              -    -    -    50,000 กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

ท่ี ประเภท
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
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เป้าหมาย
แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562  2,563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ท่ี ประเภท

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก

10 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ จ้านวน 50 ตัว 100,000      -    -    -    -   กองการศึกษา

11 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

 - รถบรรทุก (ดีเซล) จ้านวน 1 คัน 662,000      -    -    -    -   กองการศึกษา

12 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

 - รถบรรทุกขยะมูลฝอย (6 ล้อ แบบ
อัดท้าย ) จ้านวน 1 คัน

-              -    -    3,000,000  3,000,000 กองสาธารณสุข

รวม  12  โครงการ -         -                   -                                       791,500     -             5,565,000  3,000,000   3,070,000     
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 ส่วนที ่4 

การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

--------------------------------------------------- 
  

  การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการน านวัตกรรม (Innovation) และ 
กระบวนการบริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การ
ติดตาม และประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ร่วมกันให้บรรลุ เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การด าเนินงานของ องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
 
   
  กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การวางแผน  
(Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ  ( Implementation)  และการติดตามประเมินผล (Monitor and  
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ดังนี้    
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม   
 เป็นกรอบ ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล       
  2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกาหลงเป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
ออกแบบส ารวจความพึงพอใจ ของประชาชน   
 
 

เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือ
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มี
ผลส าเร็จมากน้อย เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะ
ได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
และยังเป็นเครื่องมือชี้วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการ
ติดตามประเมินผล คือ    
   1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึง
พอใจ และข้ันตอนการด าเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด       
   2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพ่ิมเติม  
 
 
 

ทั้งนี้...         

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
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   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลงจะน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
โครงการ มาใช้ในการ ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่ง
ส าคัญ    
 
 
   1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท  คือ         
          1.1  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)         
           1.2  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
       2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวม   
 
     
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) 
และ ตัวชี้วัด (Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) กรอบตัวแปร (Attributes) 

สั ม ฤท ธิ ผ ล และก า รบ ร รลุ  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่
แล้วเสร็จกับจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

การสนองตอบความต้องการ
ของ ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ       สั ด ส่ ว น ข อ ง ป ร ะช า ช น 
กลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจและไม่
พอใจผลสะท้อนกลับ 

 

 
  
  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่า
ระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอ่ืน ๆ ที่
เกิดขึ้นก่อน หน้าที่แผนพัฒนาจะด า เนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะ
ส่งผลต่อการติดตาม และประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็น
แผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 

/ระบบ… 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    



[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง]                                     -๑๙๖- 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
  
 

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ

(Input)

แบบที่ 1

การประเมินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

แบบติดตามแผนฯ

(Process)

แบบที่ 2

แบบติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ

(Output)

แบบที่ 3/1

แบบประเมินการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

แบบที่ 3/2

แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ระบบการจัดท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ปัจจัยน าเข้า 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-งบประมาณรายจ่าย 
-บุคลากร 
-ทรัพยากรอ่ืนๆ  

กระบวนการ 
-การใชท้รัพยากร 
-การด าเนินการตาม
แผน 
-การบริหารแผน 
 

ผลผลิต 
-ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนใน
เชิงรูปธรรม 
 

ผลลัพธ์ 
-ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนเมื่อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  / 
เป้าหมาย  

ระบบติดตาม  (Monitoring) 
-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล  (Evaluation) 
-ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
-การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 

ระบบติดตามและ 
ประเมินผลแผน 

4.3 แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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 4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต   
   องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง ได้จัดบริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น 
ทั้งนี้มุ่งหวังให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลง แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบ (Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลส าเร็จได้ทันทีเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
แล้วเสร็จ ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาและด าเนินการ  โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลงได้วางแผนด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้    
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนใน

ท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่  
- ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ  
- ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า 
OTOP 
 

2. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
- ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ  
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  
นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ  
- ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่
นันทนาการ  
- ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการท่องเที่ยว  
 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุก
ระดับให้ได ้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  
- ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 
 
 

 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง]                                     -๑๙๘- 

 

 
ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

4. การพัฒนาด้านสังคม - - ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว  
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัย
พิบัติ 
  

5.  การ พัฒนาด้ านโครงสร้ า ง
พ้ืนฐาน  

- ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน 
เขื่อน ระบบระบายน้ า  
- จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้
ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังต าบล  
 

6.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
7. การพัฒนาด้านสาธารณสุข - - ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด  
 

8. การพัฒนาด้านการเมืองงการ
บริหารและการจัดการ 

- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
- ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคาร
สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 

 
 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

    หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดท าแผนนั้น 
เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึง
หลักประชารัฐผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ในส่วนของ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
รอบปีที่ผ่านมาพบว่า การด าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทั้งถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ า อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้ง ภายใน
และภายนอก และสุดท้ายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ควนกาหลง ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม เป็นประจ าทุกๆ เดือน เพ่ือให้ทราบ
สถานการณ์ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่ในขั้นตอนใด เป็นไปตาม แผนการด าเนินงานหรือไม่ มีปัญหา
หรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดท ารายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความ
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ล่าช้าในขั้นตอนการน าแผนไปสู่ปฏิบัติ ให้สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่
ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น   
 
 
 
 
  
 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

    
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

   (1)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)    ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)    วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)    กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)    เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)    จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)    แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)    ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 

 
 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)   ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)   ก าหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 

 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย 

 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
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   (3)   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง               
5 คะแนน 
   (4)   โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)    โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)    โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)    โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)    งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ           5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 

   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
    
 
 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลกัษณะของที่ดิน ลักษณะของแหลง่น้ า 
ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และชว่งอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม 
ยาเสพตดิ การสังคมสงคเ์คราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รว่ม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(๓)  

 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

 (๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(๓)  

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปญัหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ี
เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิง่ใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

๓.๗ จดุยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

๓.๘ แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนา
จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 
 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  5 
    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 

รวมคะแนน 100 

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. แนวทาง... 

 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  ( ใ ช้ ก า รวิ เ ค ร า ะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
 

10 
 
 
 
 
 

 

2. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

10 
 
 

 

3. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10  

4. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จั ดท า โครงการพัฒนาท้ องถิ่ น โดย ใ ช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

 
 

6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5. โครงการ
พัฒนา 
5.1 ความ
ชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 
 
 
 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

5  

5.3 เป้าหมาย 
ผลผลิต
โครงการมี
ความชัดเจน
น าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมาย
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่
ไหนเร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 
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5.4 โครงการมี
ความ
สอดคล้องกับ
แผน
ยุทธศาสตร์ 20 
ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิ ตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้เกิด
ความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน 
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5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 
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5.6 โครงการมี
ความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  

 
 

ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5. โครงการ
พัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 
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5.8 โครงการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
หรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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5.9 งบประมาณ 
มีความ
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)   (4) ความเหลื่อมล้ าใน
การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 
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5.10 มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้องตาม
หลักวธิีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                
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5.11 มีการ
ก าหนดตัวชีว้ัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
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5.12 ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
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รวมคะแนน 100  
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 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพกราฟข้อมูลต่างๆ 
จาก 
 7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton  
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method  
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ                (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
 
 
 
. 

************************************** 

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 


